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REPUBLIŠKI ZBOR 
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(31. januarja 1964) 

Predsedoval. Tine Remškar, 
predsednik Republiškega zbora 

Začetek seje ob 9.30. 

Predsednik Tine Remškar: Tovarišice in tovariši! Pričenjam 6. sejo 
Republiškega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije, ki sem jo 
sklical na podlagi 44. člena začasnega poslovnika naišega zbora. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Ivo Janžekovič, Vladimir Kadunec, 
inž. Ivica Kavčič, Boris Kocijančič, inž. Franc Kumše, Franc Leben, dr. Meta 
Škerget, Viktor Zupančič in Miran Košmelj. 

S tem ugotavljam, da je zbor sklepčen in predlagam za današnjo sejo 
naslednji dnevni red: 

1. odobritev zapisnikov 4. in 5. seje Republiškega zbora; 
2. vprašanja poslancev; 
3. obravnava osnovnih problemov razvoja obrti v SR Sloveniji; 
4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o obrtnih delavnicah samo- 

stojnih obrtnikov; 
5. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o potrditvi zaključnega računa 

republiškega investicijskega sklada za leto 1962; 
6. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o sprostitvi sredstev posebne 

obvezne rezerve skladov iz leta 1962; 
7. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o oprostitvi invalidskih de- 

lavnic za poklicno rehabilitacijo in zaposlitev invalidov plačevanja dela prora- 
čunskega prispevka iz osebnega dohodka delavcev, ki pripada SR Sloveniji za 
leto 1963; 

8. obravnava in sklepanje o tezah za zakon o mestih, ki so razdeljena na 
občine; 

9. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o začetku uporabljanja do- 
ločb kazenskega zakonika o oddaji v disciplinski center; 

10. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o prenehanju veljavnosti 
zakona o občinskih ljudskih odborih in zakona o okrajnih ljudskih odborih, in 

11. imenovanja in razrešitve. 



4 Republiški zbor 

Ali se zbor strinja s predlaganim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) 
Ima morda kdo kako spremembo ali predlog za dopolnitev k dnevnemu redu? 
(Ne javi se nlihče.) 

Če nima, menim, da je zbor predlog dnevnega reda sprejel in prehajamo 
na 1. točko dnevnega reda. 

Zapisnik 4. in 5. seje Republiškega zbora ste prejeli pismeno. Ima kdo 
kake pripombe k zapisnikoma? (Ne javti se nihče.) Ker lahko ugotovim, da 
nima nihče nobene pripombe, smatram, da sta zapisnika sprejeta. 

Prehajamo na 2. to>čko dnevnega reda, in sicer na vprašanja 
poslancev. 

Poslanca Davorin Ferligoj in inž. Viktor Klanjšček sta preko Republiškega 
zbora stavila Izvršnemu svetu dvoje poslanskih vprašanj, na katere bo Izvršni 
svet odgovoril na današnji seji. Na vprašanje poslanca Davorina Ferligoja bo v 
imenu Izvršnega sveta odgovoril Janko Potočnik, na vprašanje inž. Viktorja 
Klanjščka pa inž. Janez Perovšek. 

Prosim, če bi tovariš Perovšek dal odgovor. 

Inž. Janez Perovšek: Tovariš inž. Viktor Klanjšček je stavil dvoje 
vprašanj. Prvo vprašanje se glasi: »Kakšne ukrepe namerava Izvršni svet spre- 
jeti, da bi uravnovesil vedno večji disproporc v ekonomskih pogojih gozdno- 
gospodarskih organizacij z območja listavcev, s pogoji gozdnogospodarskih 
organizacij z območja iglavcev?« 

Tovariš inž. Viktor Klanjšček je dal sam obširno utemeljitev, zakaj po- 
stavlja to vprašanje. Njegova obrazložitev prikazuje stvarno stanje in glede 
nujnosti pozitivnega reševanja teh problemov ni različnih stališč. Zadnje zvi- 
šanje cen gozdnih sortimentov omogoča ugodnejše pogoje gospodarjenja gozdno- 
gospodarskim organizacijam, ki razpolagajo predvsem z gozdovi iglavcev, torej 
tistim, ki že doslej niso bile v ekonomsko težjem položaju. Nasprotno pa ni 
izboljšalo stanja v gozdnogospodarskih območjih, v katerih prevladujejo 
listavci in je nesorazmerje med obema skupinama območij še povečalo. 

Neusklajene cene in togi predpisi standarda gozdnih sortimentov prihajajo 
v vedno večje nasprotje z razvojem lesno-predelovalne industrije in tako ne 
predstavljajo samo ovire za sprostitev proizvajalnih sil v gozdnogospodarskih 
organizacijah omenjenih območij, ampak predstavljajo resno oviro tudi za 
razvoj lesno-predelovalne industrije. 

Republiški sekretariat za kmetijstvo lin gozdarstvo je skupno z Gospo- 
darsko zbornico SR Slovenije in prizadetimi gozdnogospodarskimi organiza- 
cijami ter organizacijami lesne in celulozne industrije že več let nazaj ugo- 
tavljal takšno za gospodarstvo nenormalno stanje. S tem v zvezi je stavljal 
ustrezne predloge in pripombe zveznemu sekretariatu za kmetijstvo in go- 
zdarstvo ter zvezni zbornici, vendar brez kakršnegakoli večjega uspeha. Pri 
obravnavanju problematike cen in standardov prihajajo do izraza potrebe in 
problemi vse države, kjer je prav problematika gozdarstva in lesne industrije 
pri preskrbi z lesno surovino v mnogočem le različna od problematike v Socia- 
listični republiki Sloveniji. 

Pri obravnavi in sprejetju 7-letnega načrta razvoja gozdarstva, lesne in 
celulozne industrije bo potrebno določiti ekonomske instrumente oziroma na- 
čeila, ki jih je nujno realizirati, če hočemo postaviti sam načrt na realne 
temelje. 

Kakšne ukrepe namerava storiti naš Izvršni svet? 
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Predvsem je nemogoče od našega Izvršnega sveta pričakovati dokončnih 
rešitev in ukrepov, ker to ni v njegovi pristojnosti. Tisto, kar je moč zago- 
toviti, je le to, da bo z elaborati in študijami pri zveznih organih vztrajno 
dokazoval nemogoč položaj, v katerega zahajamo; da je nujno odpravljati adrni- 
strativne odnose v gozdarski ekonomiki in doseči tudi na tem področju isti 
sistem, kot velja za druge panoge gospodarstva. 

Republiški sekretariat za kmetijstvo dn gozdarstvo bo zato nujno moral 
stremeti skupno s prizadetimi organizacijami, zlasti z Gospodarsko zbornico, 
da se omenjene neskladnosti postopoma odpravijo. Predvsem bo treba doseči 
večjo samostojnost posameznih republik pri formiranju cen 'in usklajevanju 
standardov z dejanskimi potrebami in stanjem lesno-predelovalne industrije 
ter omogočiti neposredno dogovarjanje med proizvajalci in predelovalci lesne 
surovine na osnovi realnih ekonomskih odnosov. S tem v zveai bo treba po- 
spešiti rešitev tega problema tudi preko Izvršnega sveta SR Slovenije in Zvez- 
nega izvršnega sveta. 

Drugo vprašanje: »Kakšne ukrepe namerava Izvršni svet sprejeti, da bo 
omogočil znatnejši dvig prirastka lesa v naših gozdovih in kako programira 
financiranje gozdnih melioracij v pasu degradiranih gozdov listavcev?« 

Odgovor: Težišče 7-letnega načrta perspektivnega razvoja gozdarstva 
1964/70 je v hitrejšem in intenzivnejšem povečevanju gozdnih fondov in pro- 
duktivnosti naših gozdov. Će bomo hoteli v prihodnjih letih iti vštric z vedno 
večjimi potrebami naše lesne in celulozne industrije in drugih potrošnikov, 
potem je treba posvetiti tem problemom bistveno večjo pozornost in vključiti 
za to mnogo večja sredstva kot doslej. V veliki meri je problem krepitve gozdnih 
fondov zvezan z melioracijo naših degradiranih in manj kvalitetnih gozdov, 
predvsem v nižinskih predelih, s čimer bi v relativno kratkem razdobju dosegli 
pomembne uspehe, ne da bi nam bilo treba zaradi tega posegati v lesne zaloge 
kvalitetnih gozdov, jih zniževati in s tem slabiti njih produktivno sposobnost. 

Upoštevajoč, da imamo v Sloveniji 280 000 ha gozdov slabe kvalitete, od 
katerih je 150 000 ha praktično' nesposobnih danes dajati pomembnejše donose 
za našo industrijo, da pa je pri tem največji del teh rastišč za uspevanje visoko- 
donosnih gozdov nadvse ugoden, potem lahko ugotavljamo vse neizkoriščene 
možnosti, ki se nudijo gozdni proizvodnji na tem področju. Melioracije bi. bile 
v tem, da se prenizke in kvalitetno neustrezne, lesne zaloge postopno v celoti 
ali delno likvidirajo, površine pa zasadijo z ustreznejšimi, predvsem hitro 
rastočimi drevesnimi vrstami. 

Ena od prednosti tega ukrepanja bi bila v tem, da bi nam na ta način že 
zdaj napadlo vsako leto do 400 000 m3 lesa, pretežno listavcev, ki bi ga mogla 
predelati predvsem naša celulozna industrija in ki se doslej zaradi pomanj- 
kanja sredstev in možnosti uporabe sploh ni izkoriščal. 

Ob pogojih neprekinjenega melioriran j a v prihodnjih letih bi začetno zni- 
žanje skupnih lesnih zalog kmalu nadomestile in prerasle zaloge hitrorastočega 
drevja na melioriranih površinah, z izkoriščanjem teh novih lesnih zalog pa bi 
mogli pričeti že v prihodnjih 30 do 40 letih. Ob ustrezni dolgoročni zagotovitvi 
za to potrebnih finančnih sredstev je gozdarstvo v Sloveniji tehnološko spo- 
sobno pričeti takoj s samo akcijo, saj obstoje za velik del teh neizkoriščenih 
površin ustrezni elaborati. 

Problem je zaradi svoje važnosti in obsežnosti širšega značaja in ga posa- 
mezne gozdnogospodarske organizacije ne morejo rešiti. Kolektivi teh orga- 
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nizacij ne morejo sprejemati neposredno nova bremena, zvezana z dolgoroč- 
nejšimi investicijami, saj v bližnji prihodnosti ne bi mogli izkoriščati 
novoosnovanih in melioriranih gozdov, pri čemer je treba še posebej poudariti, 
da napadle količine manj kvalitetnega lesa, predvsem listavcev, v prvi fazi 
melioracije v splošnem ne bodo mogle kriti celotnih stroškov njihovega izko- 
riščanja. Poleg tega so melioracije najnujnejše in najobsežnejše v ekonomsko 
šibkejših gozdnogospodarskih območij, nesorazmerja med ekonomsko šib- 
kejšimi in ekonomsko sposobnejšimi gozdnogospodarskimi območji pa so se z 
novo ureditvijo cen, ki je ugodnejša za področje iglavcev, še povečala. 

Ob predvidevanju, da naj financira meliorativna dela gozdarstvo samo, je 
treba predvsem poudariti dejstvo, da problematike dviganja donosov naših 
gozdov ob vedno večjih potrebah naše industrije ne moremo obravnavati ločeno 
za ekonomsko razvitejša in ekonomsko šibkejša področja. Nasprotno^ dvig pri- 
rastka na melioriranih površinah doslej zaostalih področij bo posredno omo- 
gočil večjo krepitev gozdnih fondov ekonomsko sposobnejših gozdnogospo- 
darskih območij in zmanjšal pritisk na kvalitetne osnovne gozdove. 

V dosedanjih razpravah o načinu financiranja gozdnih melioracij sta se 
izoblikovali dve možnosti: 

1. Združevanje sredstev samih gozdnogospodarskih organizacij na osnovi 
dogovorov, zlasti sredstev biološke amortizacije. Ta možnost bi ustrezala bolj 
kratkoročnim programom osnovanja lesnih plantaž topolov in hitrorastočih 
iglavcev, pri tem pa bi bilo mogoče pritegniti v financiranje tudi neposredno 
zainteresirano celulozno industrijo. Če gre za plantaže topolov, bi se lahko po- 
služili tudi bančnih kreditov. 

2. Ustanovitev posebnega namenskega republiškega sklada za melioracijo 
degradiranih gozdov, v katerega bi se stekala sredstva iz proizvodnje lesa 
iglavcev družbenega sektorja, tudi v obliki dela biološke amortizacije, ki se 
zbira pri gozdnogospodarskih organizacijah. Ta možnost bi bolj ustrezala dol- 
goročnejšim procesom degradiranih in manj kvalitetnih gozdov, ker bi bil tako 
dotok sredstev trajnejši in stalnejši, prav to pa je pogoj za dolgoročnejše akcije. 
Prav dolgoročnost gozdne proizvodnje terja določeno usmerjanje sredstev, ki 
naj ga kontrolira družba s širših vidikov, in ki ne bi bilo odvisno od nujno 
ožjih potreb in interesov manjših teritorialnih enot ter posameznih gozdno- 
gospodarskih organizacij. 

Predvsem to dejstvo govori v prid predlogu tovariša poslanca inž. Vik- 
torja Klanjščka. S tem pa ni rečeno, da smo dovolj kritično pretresli prav vse 
možnosti. Zastavljeno vprašanje je po svoji pomembnosti in kompleksnosti pro- 
blematike tako tehtno, da Republiški sekretariat za kmetijstvo iin gozdarstvo 
nanj ne bi mogel dati takojšnjega odgovora, Izvršni svet pa od takrat, ko je 
bilo vprašanje zastavljeno, zaradi kratkega časa, tudi ni mogel razpravljati o 
tem vprašanju. Nujno je poprej problematiko temeljito obravnavati s priza- 
detimi gospodarskimi organizacijami in Gospodarsko zbornico prav pri spre- 
jemanju ekonomskih in investicijskih ukrepov v zvezi s sedemletnim načrtom. 

Kot smo obveščeni, bo Skupščina Socialistične republike Slovenije obrav- 
navala 7-letni načrt razvoja kmetijstva in gozdarstva v mesecu aprilu, do tedaj 
pa bo treba dokončno obdelati s prizadetimi tudi vso problematiko melioracij 
degradiranih gozdov in še posebej, za kakšen sistem financiranja naj bi se 
odločili. 



6. seja 7 

Predsednik Tine Remškar: Ali se poslanec inž. Viktor Klanjšček 
zadovolji z odgovorom? 

Inž. Viktor Klanjšček: Tovariši poslanci! K izvajanjem tovariša 
sekretarja Janeza Perovška bi imel še nekaj kratkih pripomb. 

Mislim, da je to, kar je povedal tovariš Perovšek, zelo važno in tehtno. 
Zato bi bilo dobro, da se vprašanje še podrobneje prouči in da o njem raz- 
pravlja tudi Izvršni svet. V razpravi sprejeti zaključki naj se vključijo v 7-letni 
plan razvoja gozdarstva, prav tako pa tudi v plan razvoja lesne in celulozne 
industrije. Vprašanje se namreč ne tiče samo gozdarstva, ampak tudi ostalih 
dveh industrijskih panog. 

Rad bi dal še dve pripombi. Računa se, da je gozdarstvo takoj sposobno 
začeti z nekimi večjimi akcijami pri snovanju nasadov hitro rastočih vrst iglav- 
cev. To ni docela točno, kajti za pripravo saditvenega materiala je potrebna 
doba najmanj treh let. Šele po preteku te dobe bi bilo gozdarstvo sposobno 
prevzeti to nalogo. Poleg tega je za uspešen potek akcije nujno potrebno, da 
so zagotovljena sredstva za celotno akcijo, kajti pomanjkanje sredstev lahko 
pri podjetjih, ki pripravljajo saditveno blago, povzroči težke proizvodne motnje. 

Druga stvar, h kateri bi rad dal pripombo, je sprostitev cen gozdnim asor- 
timentom. Težnja je, da bi do te sprostitve prišlo čimprej, vlada pa bojazen, 
da bi to lahko povzročilo prevelik odtok lesa iglavcev v druge dele naše države. 
S tem pa bi ostala naša lesna industrija brez potrebnih surovin. Vprašanje je 
potrebno proučiti in problem rešiti tako, da se bodo cene iglavcem sprostile. 
Tega problema vsekakor ni pri bukovini. Bukovine je v drugih krajih Jugo- 
slavije dovolj na razpolago in ni nobene bojazni, da bi v obliki hlodovine, drv 
ali celuloznega lesa odtekala iz našega območja in da bi zaradi tega naša indu- 
strija ostala brez potrebnih surovin. 

Kolikor kompleksna rešitev glede opustitve administrativnih ukrepov in 
sprostitve cen pri gozdnih sortimentih ni mogoča takoj, bi bilo dobro, da se 
najprej reši vprašanje bukovine, kasneje pa problem iglavcev. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim predstavnika Izvršnega sveta 
tovariša Janka Potočnika, da odgovori na vprašanje poslanca Davorina Fer- 
ligoja. 

Janko Potočnik: Tovarišioe in tovariši poslanci! Tovariš Ferligoj je 
predložil naslednja vprašanja: 1. Kaj meni Izvršni svet v zvezi z opisano situ- 
acijo v izgradnji turističnih objektov posebno glede ukrepov, ki jih je in jih 
misli podvzeti za čim hitrejšo in dokončno odobritev investicijskih zahtevkov za 
izgradnjo objektov s tako imenovane liste B; prav tako pa tudi, kaj namerava 
podvzeti glede pravočasne dograditve zelo kasno začete izgradnje teh objektov? 

2. Kaj namerava podvzeti Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da bi za 
naslednjo sezono 1964/1965 preprečil ponavljanje zelo škodljive prakse zadnjih 
dveh let glede izgradnje turističnih objektov v Sloveniji, oziroma kako misli 
zagotoviti, da se bodo vsi objekti, ki bodo potrebni za povečanje inozemskega 
turizma v letu 1965, začeli graditi takoj po zaključeni letni sezoni, oziroma v 
roku, ki bo takšen, da bo zares omogočil solidno in pravočasno dokončanje 
del na teh objektih. 

3. Informiran sem, da so v izgradnji letošnjih objektov nastopile znatne 
prekoračitve, od katerih je še danes nepokrita 1 milijarda 633 milijonov di- 
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narjev, kar ustvarja velike težave prizadetim podjetjem. Zato bi želel odgovor 
na vprašanje, kako se mislijo rešiti problemi teh prekoračitev in hitro do- 
končanje objektov, da bi jih lahko izkoriščali že v naslednji sezoni. 

Vprašanja, postavljena s strani poslanca Davorina Ferligoja, se med seboj 
povezujejo, izhajajo pravzaprav vsa tri iz enakih vzrokov in strnjena v celoto 
predstavljajo vprašanje ekonomskih moči, investicijske sposobnosti turistično- 
gostinskih podjetij ter po drugi strani vprašanje nadaljnjega programa ter 
obsega in načina financiranja v turizmu. 

Zato mi dovolite tovarišice in tovariši poslanci, da odgovorim na navedena 
vprašanja kompleksno, saj je le na ta način mogoče dati kratek odgovor o 
naiših stališčih in se le na ta način lahko izognemo analiziranju konkretnih težav 
oziroma slabosti, ki so se pojavile pri posameznih investitorjih ali posameznih 
bankah, izvajalcih del ali celo na posameznih objektih in podobno. Menim, 
da taka konkretizacija po posameznih objektih tudi ni bila namen postavljenih 
vprašanj, kajti to ne bi bila pravilna smer dela niti pri nas niti v delu Skup- 
ščine same, saj bi s tem posegli v delokrog dolžnosti pa tudi pravic samih inve- 
stitorjev, njihovih pogodbenih partnerjev, njihovih garantov in vseh najrazno- 
vrstnejših družbenih organov upravljanja. 

V bistvu odgovarja na vsa postavljena vprašanja že sam plan družbenega 
razvoja za leto 1964. Kot izhaja iz plana bo potrebno za pospešen razvoj turizma 
zagotoviti večja kreditna sredstva. Naložbe v to dejavnost bo potrebno, glede 
na dolgoročno vračanje posojil zagotoviti predvsem iz sredstev republike, 
okrajev in občin. Plan sam poudarja, da bo potrebno krepiti in pospeševati še 
nadalje razvoj obmorskega turizma, nadaljevati z razvojem zimskega turizma 
in poskrbeti, da se bodo bolje uveljavila tudi naša zdravilišča. Prav tako je že 
tudi sam plan začrtal potrebo in smer racionalnega investiranja sredstev, na 
osnovi že izdelanih kompleksnih programov nadaljnjega razvoja turističnih 
centrov. Ta kompleksen razvoj turističnih centrov naj bi se uresničeval načrtno 
in sicer v smeri raznovrstnosti in dviga kvalitete uslug in ob povečanih zmog- 
ljivostih tako za nastanitev, kakor tudi za oskrbo gostov. 

V poglavju, ki govori o gostinstvu, je postavljena zahteva, da je potrebno 
podrediti nadaljnji razvoj gostinstva predvsem potrebam turizma in usmeriti 
našo investicijsko dejavnost predvsem na dograjevanje in dopolnjevanje že za- 
četih gradenj ter na take objekte, ki po svoji sodobni ureditvi ustrezajo za- 
htevam modernega turizma. V poglavju o investicijah je plan še posebej 
nakazal smer z zahtevo po orientaciji k izgradnji takih turističnih objektov, ki 
imajo za posledico hitrejše naraščanje inozemskega turizma in s tem tudi 
deviznega priliva. Vse navedene postavke družbenega plana za leto 1964 so 
bile in tudi bodo vodilo za usmerjanje investicij v letošnjem letu, prav tako 
pa smo se jih posluževali tudi pri urejevanju, oziroma pri izbiri objektov, ki 
bodo dograjeni do sezone 1964. Dokončna izbira in potek dela na izboru samem 
pa gresta skladno z linijo vnašanja poslovnosti v delo bank. Splošna gospo- 
darska banka je opravila selekcijo vloženih prošenj tako s stališča pogojev 
razpisa Jugoslovanske investicijske banke, kakor tudi s stališča že prej ome- 
njenih smernic in ob upoštevanju rentabilitete vlaganj in ugodnejših deviznih 
efektov. Od skupnega števila 102 zahtevkov je bilo izbranih 36 objektov, ki so 
bili prioritetno razvrščeni v dve listi. Ugotoviti moramo, da so ne glede na 
težave, ki so obstajale zaradi pomanjkanja izida zvezne uredbe o investicijski 
dejavnosti za nadaljnjo izgradnjo turizma in ne glede na težave, ki so nastale 
pri prenosu zveznih sredstev na republiške banke, stekla dela pri vseh tistih 
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investitorjih, ne glede na uvrstitev v posamezne liste, ki so že bili pripravljeni 
in ki so že obdelali in proučili svoj razvoj ter določili svojo nadaljnjo linijo 
izgradnje. Pri njih je torej program izgradnje temeljil na že ugotovljenih po- 
trebah in na že proučeni lastni investicijski sposobnosti. Tako na primer lahko 
ugotovimo, da so celo nekateri objekti iz liste B, to je iz druge liste, že stopili v 
fazo graditve, da se uspešno realizirajo kljub temu, da še niso bila urejena vsa 
administrativno tehnična vprašanja pri odobravanju kreditov. Seveda pa se 
je pri nekaterih investitorjih žal pojavil prav obratni primer. Sam razpis nate- 
čaja za izgradnjo turističnih gostinskih objektov je za te nepripravljene inve- 
stitorje pomenil šele startni znak za ugotavljanje lastnih potreb in nadaljnjih 
smeri razvoja.. Razumljivo je, da so taki investitorji zašli v težave kljub vse- 
stranski pomoči in da niso mogli banki zagotoviti vso dokumentacijo, ki je 
potrebna, še preden se odpro krediti, oziroma dajo avansi. Smatramo pa, da so 
bili izvršeni vsi ukrepi in da bo tudi v nadaljnjem delu posvečena vsa skrb 
poteku del tako, da bomo lahko zagotovili ne le racionalno, temveč tudi pravo- 
časno izgradnjo teh objektov. Ze sedaj lahko ugotavljamo, da teče izgradnja 
teh objektov za letošnjo sezono bolje kot pa v preteklem letu in ne obstojajo 
resni pomisleki, da bi izgradnja ne bila dokončana do letošnje sezone. 

Odgovor na prvi dve vprašanji bi torej lahko strnili v ugotovitev, da inve- 
sticijska izgradnja s strani investitorjev ni dovolj perspektivno proučena ter 
da ne bodo v bodoče bančni razpisi samo roki, v katerih se vrši selekcioniranje 
že do dobra proučenih kompletnih investicijskih zahtevkov. Zato bo naše na- 
daljnje delo usmerjeno predvsem v organizacijo in izdelavo kompleksnih pla- 
nov razvoja turističnih centrov ob pomoči vseh za to zainteresiranih krajevnih 
organov. 

V celoti pa se na vsa tri vprašanja nanaša problem neurejenega ekonom- 
skega položaja gostinskih podjetij in pravilnega mesta te panoge v našem 
gospodarstvu. Tudi o tem govori naš plan in nam postavlja za leto 1964 naloge 
z zahtevo, da se prouči obstoječe stanje ter zagotove ustrezni pogoji gospodar- 
jenja. Tako gospodarske zbornice kakor tudi pristojni upravni organi inten- 
zivno proučujejo probleme in položaj te panoge. Pri tem je dan poseben po- 
udarek večji skrbi za usposobitev hotelirstva in pristopanja k razširjeni 
reprodukciji. Usposabljanje podjetij, da bodo v večji meri vlagala lastna inve- 
sticijska sredstva v svojo nadaljnjo investicijsko izgradnjo, bo že samo vodilo 
kolektive k povečani pozornosti glede smotrnosti in racionalnosti vlaganj. Po- 
večalo bo tudi njihov občutek odgovornosti, to pa nam bo zagotovilo večjo 
racionalnost pri samih investicijskih delih. Odpravljeni oziroma vsaj močno 
omejeni bodo subjektivni vzroki, ki so do sedaj povzročali posamezne preko- 
račitve, oziroma si bodo podjetja na bazi svojih dolgoročnejših planov že pravo- 
časno zagotovila sredstva za premagovanje tako imenovanih objektivnih težav 
oziroma- od njih neodvisnih podražitev. 

Razumljivo pa je, da bomo morali po drugi strani vztrajati na investicijski 
disciplini, če bi bila ta porušena iz kateregakoli vzroka. Ob tem bi seveda rad 
poudaril, da bodo pristojni organi na vseh nivojih podvzeli potrebne ukrepe, 
da zagotove čim hitrejše dokončanje začetih gradenj in s tem aktiviranje že 
vloženega kapitala. V glavnem lahko smatramo, da so bistvena vprašanja v tem 
pogledu že rešena. 

Namenoma je bil moj odgovor podan v tako skopi, skrajšani obliki, ker 
so bili Skupščini že predloženi materiali 7-letnega razvoja turizma in gostin- 
stva, kjer so vsa ta vprašanja podrobneje obdelana. 
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Predsednik Tine Remškar: Ali se poslanec Davorin Ferligoj zado- 
volji z odgovorom? (Se zadovolji.) 

Ker je s tem ta točka dnevnega reda izčrpana, prehajamo na 3. točko 
dnevnega reda, in sicer na obravnavo osnovnih problemov razvoja obrti 
v Socialistični republiki Sloveniji. 

Predlagam zboru, da bi to točko obravnavali skupno z Gospodarskim zbo- 
rom. Ali se zbor strinja s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.) Če se strinjate, 
prekinjam sejo in se bo skupna seja nadaljevala čez nekaj minut. 

(Seja je bila prekinjena ob 10. uri in se je nadaljevala ob 10.15 skupno z 
Gospodarskim zborom.) 

Predsednik Tine Remškar : Pričenjam skupno sejo Republiškega in 
Gospodarskega zbora. 

Osnovne probleme razvoja obrti v SR Sloveniji bomo obravnavali na pod- 
lagi informacije o osnovnih problemih razvoja obrti, ki jo je pripravil odbor 
za industrijo in promet in ki so jo obravnavali odbori Republiškega zbora: 
odbor za industrijo in promet kot pristojni odbor, odbor za splošna gospodarska 
vprašanja, odbor za trgovino, gostinstvo in turizem ter odbor za družbeni plan 
in finance, v Gospodarskem zboru pa odbor za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov. 

Pristojna odbora sta dala vsak svojemu zboru ustrezno poročilo. Poleg 
tega sem na podlagi 109. člena začasnega poslovnika Republiškega zbora poslal 
gradivo k tej točki tudi Izvršnemu svetu glede na to, da je predlagatelj tega 
gradiva odbor Republiškega zbora. 

V imenu Izvršnega sveta bosta v razpravi sodelovala tovariša Miran Cvenk 
in Drago Dolinšek. 

Prosim predsednika odbora za industrijo in promet Republiškega zbora, 
da da uvodno obrazložitev h gradivu. 

Stane Dolenc: Tovarišice in tovariši poslanci! Ko je naš odbor za 
industrijo in promet prevzel nalogo, da obenem z obravnavo predloga zakona o 
obrtnih delavnicah samostojnih obrtnikov pripravi osnovo za obravnavo pro- 
blemov razvoja obrti v Socialistični republiki Sloveniji, se je zavedal težavnosti 
te naloge. Dosedanje raziskave na tem področju so namreč precej skromne 
in neobdelane. To smo ugotovili že v razpravah o letošnjem družbenem planu. 
Zato se je odbor v celoti strinjal s predlogom, da obravnavo opre na posebno 
analizo osnovnih problemov razvoja te dejavnosti in prispeva temeljne misli 
k formiranju načel politike bodočega razvoja obrti v naši republiki, ki naj se 
dokončno izoblikuje v gradivu, ki ga bo naša skupščina obravnavala kot 
predlog plana za bodoče 7-letno obdobje. 

Gradivo, ki je predloženo kot osnova k današnji razpravi, nima namena, 
da bi glede analize dosedanjega razvoja izčrpalo vso pestro problematiko, 
smatram pa, da se je približalo osnovnim izhodiščnim točkam, ki so potrebne za 
razpravo o načelih bodoče politike na področju obrtne dejavnosti. 

Med ta izhodišča štejem predvsem ugotovitve o specifičnem položaju te 
dejavnosti v pogojih naše socialistične izgradnje ter o posledicah njenega ne- 
skladnega razvoja, v okoliščinah izredne dinamike našega gospodarstva v vsem 
povojnem obdobju, ki je povzročila, kot v vsem ostalem svetu tudi pri nas, 
bistvene spremembe v strukturi proizvodnje, prebivalstva ter družbene in 
osebne potrošnje. 
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Poročilo o obravnavi informacije o osnovnih problemih razvoja obrti v 
Socialistični republiki Sloveniji, ki ga je odbor za industrijo in promet pred- 
ložil, obširneje zajema vrsto ugotovitev in stališč, zato se hočem v uvodu da- 
našnje obravnave omejiti le na bistvene probleme. 

Predvsem želim opozoriti na to, da razvoja obrtne dejavnosti ni mogoče 
obravnavati izolirano od problemov razvoja ostalih gospodarskih dejavnosti, 
temveč le v neki soodvisnosti od razvoja ostalega gospodarstva. To je jasna in 
neizpodbitna ekonomska resnica, ki pa v našo gospodarsko prakso še ni v 
celoti prodrla. Vezana je na sam pojem sodobnega gospodarstva, ki je poleg 
drugega značilno predvsem po razvoju moderne industrijske proizvodnje, v 
katero v velikanskem obsegu prodira znanost, kot sestavni del gospodarjenja 
in tehnološkega procesa. To pa je tudi značilnost in zahteva našega gospodar- 
skega razvoja. 

Če v tej smeri analiziramo sedanje stanje in perspektive za bodoči razvoj 
obrtne dejavnosti, ne moremo mimo ugotovitve, da zaradi našega specifičnega 
razvoja in s tem pogojenih neskladnosti, nastopa v kritičnem obsegu problem 
deficitarnosti proizvodov in storitev in to na področju, ki ga je v preteklosti 
obvladovala dejavnost, organizirana kot obrt, bodisi na obrtniški, ali delno 
tudi na industrijski način. Ta deficitarnost in zahteva po njeni odpravi pa ni 
samo naš pojav, temveč nosi v sebi značilnosti enakega razvoja v ostalem svetu, 
ki ga sam po sebi prinaša višji življenjski standard, ki je posledica moderne 
industrializacije, menjanja strukture prebivalstva v korist mestnega prebi- 
valstva itd. 

Ob teh dejstvih se mi zdi pomembno, da je naš odbor odprl problem spora 
med bodočim razvojem obrtne dejavnosti in možnostjo rešitve zahteve, kako 
čim hitreje zadostiti potrebi po odpravi deficitarnosti proizvodnje storitev in 
cele vrste manjših proizvodnih potrošnih predmetov, oziroma proizvodov, ki 
predstavljajo sestavni oziroma komplementarni del drugih proizvodov. 

Dognanja v svetu, pa tudi raziskave naših pogojev, kažejo na to, da si 
obrtnega načina proizvodnje ne moremo želeti, ker je odraz proizvodnje, ki jo 
je tehnološki razvoj že pustil za seboj. 

Potrebujemo torej proizvodnjo, ki bo bolj učinkovita, kjer bo delo pro- 
duktivnejše, kjer bo zato možna nižja cena in boljša kvaliteta in kjer bo zlasti 
zaradi modernejšega tehnološkega postopka, mogoče' zadovoljevati potrebe v 
večjem obsegu kot doslej. 

Taka proizvodnja pa je vsekakor industrijska proizvodnja. Z obrtnim na- 
činom proizvodnje pa bi se morali zadovoljiti samo tam, kjer tehnološki razvoj 
še ni nadomestil obrtniškega načina proizvodnje, kjer zaprtost tržišča ne do- 
pušča industrijske proizvodnje v večjem obsegu, ali kjer je iz kateregakoli 
drugega vzroka položaj tak, da obrtnega načina proizvodnje še ne moremo 
nadomestiti z industrijskim. Pri tem je treba poudariti ugotovitev, da ob dose- 
danjih proizvodnih postopkih v obrti ni mogoče kriti naraščajoče potrebe, tudi, 
če bi še tako povečali vlaganja v obrtna podjetja. 

S tem obenem odpiramo smer bodočemu konceptu razvoja obrti kot načinu 
proizvodnje in opravljanja storitev, ki bi v posebnih okoliščinah lahko še 
ohranil svoje mesto, zlasti tam, kjer je ročno delo nenadomestljivo oziroma je 
zaželeno kot svojstvena kvaliteta. 

Mislim, da je ravno s tega stališča točna ugotovitev v informaciji in v 
poročilu odbora za industrijo in promet, ki govori o tem, da je neustreznost 
razvoja obrtne dejavnosti v določenem oziru le relativnega značaja, glede na 
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to, da nimamo ustrezno razvite industrije. Postavlja se vprašanje, kako to, da 
takega koncepta nismo ubrali že prej. Kljub splošno znanim dejstvom, kako 
je potekal naš dosedanji razvoj, je treba podčrtati, da je bil naš osnovni impe- 
rativ zgraditi najprej tisto industrijo, ki je osnovnega pomena za nadaljnji 
industrijski in tehnični razvoj. Od tod nujnost, da smo v prvem obdobju indu- 
strializacije vlagali sredstva v prvi vrsti v bazično industrijo, vse ostale panoge 
pa so morale v svojem razvoju čakati, oziroma se počasneje razvijati. V tem 
prvem obdobju je močno zaostajala celo predelovalna industrija, v nadaljnjem 
obdobju pa smo na splošno težili za tem, da razvijamo predvsem industrijo 
sredstev za delo in za proizvodnjo reprodukcijskega materiala, šele v zadnjem 
obdobju se je struktura premaknila v korist ostale predelovalne industrije, 
pri čemer pa je industrija za potrebe široke potrošnje udeležena še vedno s 
sorazmerno majhnim deležem. 

Zaostajanje obrti za splošnim razvojem je torej posledica naše splošne 
gospodarske usmeritve, ki pa je ni občutila samo obrt, temveč tudi industrija, 
ki se udejstvuje na področju široke potrošnje, zlasti še tista, ki je po svojem 
značaju najbližja obrti. Sredstva, ki so se dajala za izgradnjo bazične indu- 
strije ter za vso tisto- industrijo, ki je pomenila višjo stopnjo industrializacije, 
so šla večinoma iz centralnih skladov. Obrt se je torej morala financirati, ali 
sama, ali pa iz lokalnih skladov. Več kakor polovico svojih investicij so obrtna 
podjetja investirala iz svojih skladov, ostalo pa so bila občinska in okrajna 
sredstva. Odnos ljudskih odborov do razvijanja obrti je bil za obrt torej odlo- 
čilnega pomena. Ljudski odbori pa niso dajali večja sredstva za razvoj obrti. 
V primerih, kjer so dajali sredstva za te namene, so bila ta sredstva usmerjena 
v proizvodno obrt, torej v malo industrijo. Iz tega lahko sklepamo, da občine 
nimajo pravega razumevanja za obrt in da so odločno naklonjene veliki in- 
dustriji. 

Težnje, da bi imeli samo velika podjetja, mislim da niso samo nepravilne, 
temveč tudi škodljive in ekonomsko neutemeljene, ko vendar vemo, da so- 
dobno gospodarstvo zahteva velika podjetja, poleg njih pa tudi veliko manjših 
podjetij. Ob tem bi rad omenil tudi to, da imamo, kadar govorimo o večjih 
in manjših podjetjih kot obrt, vedno v mislih majhno podjetje. 

Razlikovanje med obrtnimi in industrijskimi podjetji pa ni niti mogoče 
niti potrebno. Gre za enoten tip podjetja, kjer je razlika samo v stopnji meha- 
nizacije. Niti v obrti — vsaj v večini — nimamo samo obrtnega načina pro- 
izvodnje niti v industriji nimamo samo industrijskega. 

Za obdobje do leta 1950 je bilo za naše gospodarstvo značilno tako imeno- 
vano administrativno upravljanje, v katerem gospodarske organizacije niso 
občutile zakonitosti blagovnega gospodarstva. Po nastopu novega obdobja z 
delavskim samoupravljanjem in z uveljavitvijo novega gospodarskega sistema 
nasploh, se je začel položaj temeljito spreminjati, posebno občutno pa šele 
v novejšem času. Četudi se položaj bistveno spreminja, lahko še vedno govorimo 
o dejstvu, da se prava prizadevanja za obstoj na trgu še niso dokončno za- 
ostrila, kar je tudi vzrok, da se gospodarske organizacije, predvsem pa indu- 
strijske, ne ukvarjajo dovolj s problemi tržišča in da industrija še ne usmerja 
naporov v to, da bi s svojimi proizvodi zavzela mesto, ki je doslej pripadalo- 
obrti. 

S tem se vračam na izhodiščni koncept o možnosti bodočega razvoja obrti, 
oziroma na izhodiščno ugotovitev o neustreznem razvoju, predvsem industrije, 
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ki naj bi ob razvijanju velikega števila manjših industrijskih podjetij prevzela 
večji del proizvodnje, ki jo je doslej proizvajala obrt. 

Navidezno se pri tem pojavlja določeno protislovje, ki se odraža v teži 
novega koncepta, da na področjih, kjer razvoj modernejšega tehnološkega 
postopka omogoča odpravo deficitarnosti proizvodov in storitev, likvidiramo 
obrtniški način proizvodnje in ga nadomestimo z industrijskim načinom pro- 
izvodnje. To je le navidezni paradoks, iz katerega pa bi za našo prakso morala 
izhajati smernica, da je treba razvijati obrtne dejavnosti na novih osnovah in 
jim zato ustvariti potrebne normalne pogoje, hkrati pa ob enakih pogojih omo- 
gočiti industriji, da sistematično izpodriva obrt na vseh področjih, kjer se 
industrijski način proizvodnje in storitev lahko uspešneje uveljavi. 

Tega ni mogoče rešiti na administrativen način, temveč se moramo za- 
vzemati za to, da je osnova za nadaljnji razvoj le rentabilnost. Samo na ta 
način se lahko to področje enakopravno vključuje v ostalo gospodarstvo in kot 
enakopraven partner tudi v bančno kreditni sistem, devizni režim itd. Po- 
slovnost celotnega gospodarstva lahko zagotovi enakopravne pogoje za uspešen 
nadaljnji razvoj. 

Obrtniški način proizvodnje bo na taki podlagi prešel v prave okvire in bo 
dosegel mesto, ki mu pripada v sedanji moderni družbi. Kot sredstvo za široko 
zadovoljevanje potreb pa obrtniški način proizvodnje ne more priti v poštev. 

Kljub temu pa bo še vedno ostala potreba po obrtniškem načinu proiz- 
vodnje, kjer tehnološki postopek in gospodarski razlogi ne omogočajo indu- 
strijskega načina proizvodnje. V takih primerih je treba omogočiti čim širši 
razvoj obrtne proizvodnje ne glede na to, kdo jo opravlja. Zato naj bi bila na 
tem področju dana široka možnost za razvoj zasebne obrti in naj bi o obstoju 
in neobstoju obrtne proizvodnje odločali ekonomski in ne administrativni kri- 
teriji. Zlasti je treba tem ciljem podrediti tudi davčno politiko do privatnega 
obrtništva, v soglasju z načelom, da vsakdo prispeva za splošno družbene po- 
trebe v skladu z ustvarjenim dohodkom. 

Delovni človek v obrti, tudi zasebni, mora imeti enak status kot delovni 
človek, zaposlen na drugih sektorjih gospodarstva. Obrt, gledana s takega sta- 
lišča, tedaj ni več samo ozko lokalna zadeva v pristojnosti občin, temveč ena- 
kopravno gospodarsko področje. 

Za skladnejši razvoj obrtne dejavnosti bi bilo treba napraviti program 
razvoja za vsako posamezno stroko in to v povezavi z industrijskim razvojem. 
Zaradi kompleksnosti programiranja razvoja posamezne stroke je nujno, da se 
s takimi programi ukvarja posebna organizacija, ki obenem predstavlja pove- 
zavo interesov vseh gospodarskih organizacij na posameznem območju. Taka 
organizacija bi bila lahko gospodarska zbornica ali pa posebna organizacija ob 
sedanjem sekretaritu za industrijo. Obrtna podjetja kot celota in lokalni skladi 
za investicije v gospodarstvu skupaj ne ustvarjajo malo sredstev, vendar je 
učinek zaradi razdrobljenosti teh obratov majhen. Potrebno bi bilo koncen- 
trirati sredstva, do česar mora priti na ekonomski način, ni pa mogoče tega 
doseči po administrativni poti, niti ni mogoče občinam odvzemati njihovih 
sredstev. 

S tako koncentracijo sicer ne bi prišlo samo po sebi do večjega obsega 
sredstev, ustvarili bi pa možnost, da se obstoječa sredstva plansko in koncen- 
trirano uporabljajo po načrtu izgradnje kapacitet. Na ta način razvita mala 
industrija je za funkcionalnost gospodarstva bistvenega pomena. 
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Ker sodoben razvoj tehnologije in način gospodarjenja zahtevata stalno 
uvajanje novih znanstvenih dosežkov, sodobnejših oblik organizacije in novih 
proizvodov, majhna industrijska jin obrtna podjetja takemu razvoju ne bi 
mogla slediti, ker nimajo za to niti potrebnih finančnih sredstev niti ustrez- 
nega strokovnega kadra. Zato bi bilo v javnem interesu, da se ukvarja neka 
organizacija z napredkom tehnologije na tem področju, z uvajanjem novih pro- 
izvodov in z zasledovanjem položaja na tržiščih. Svoje izsledke pa naj bi posre- 
dovala zainteresiranim proizvodnim organizacijam ali skupini organizacij. Za 
to funkcijo bi bila najprimernejša gospodarska zbornica, ki mora biti posrednik 
med malo in večjo industrijo. 

Na podlagi predloženega gradiva predlagam, naj bi današnja obravnava 
zavzela stališča do osnovnih ugotovitev in načel za politiko bodočega razvoja 
na tem področju, ki ste jih prejeli na začetku današnje seje in ki poudarjajo 
predvsem naslednje: zaostajanje razvoja obrti je postalo vir globokih nesoraz- 
merij v splošnem gospodarskem razvoju, kakor tudi v potrošnji in na tržišču, 
kar vpliva na obseg splošne proizvodnje in zaradi pomanjkanja dobrin tudi na 
gibanje osebne potrošnje, ter povzroča dviganje cen in gospodarsko škodljivo 
špekulacijo. Povečanje proizvodnje in storitev na podlagi usklajene stopnje v 
razvoju proizvajalnih sil je zato nujna naloga nadaljnjega gospodarskega raz- 
voja. Dohitevanje razvoja, ki ga je na tem področju zanemarila nezadostno 
razvita obrt, je zato v prvi vrsti naloga zlasti male industrije, ker pri tem ne 
gre za vprašanje organizacijskih oblik, temveč za način same proizvodnje. 

Osnovno vodilo razvoja te vrste proizvodnje mora biti njena rentabilnost, 
ki lahko zagotovi enakopravno vključitev te proizvodnje v ostalo gospodarstvo. 
Poslovnost gospodarstva pa naj nadomesti vse ostanke administrativnega si- 
stema, zato se je treba boriti ne samo proti vsem omejitvam, temveč tudi proti 
vsakemu privilegiranju in olajšavam. Na takih osnovah je treba reševati tudi 
organizacijske oblike te proizvodnje, o njihovi uspešnosti pa naj odloča gospo- 
darski račun. Na tak način se morajo reševati tudi kadrovska vprašanja, pred- 
vsem pa vprašanje kadrov z visoko strokovno izobrazbo, za katere je bilo to 
področje doslej zaprto. 

Zasebna obrt naj se v celoti in enakopravno uveljavi tam, kjer industrijski 
način proizvodnje ni mogoč in ga ovira tudi lokalna zaprtost tržišča. Oprav- 
ljanje obrtne dejavnosti ne bi smelo biti za nikogar prohibitivno, zato mora 
zasebna obrt imeti v našem sistemu enako mesto kot sleherno drugo družbeno 
koristno delo. Obdavčuje naj se le čisti dohodek, davčne obveznosti pa ne smejo 
biti podrejene samo proračunskim potrebam družbeno-političnih skupnosti. Da 
bi mala industrija in obrt lahko sledila razvoju ostalega gospodarstva, je po- 
trebno ustanoviti organizacijo, ki bi usmerjala to dejavnost in ki bi se poleg 
drugega načrtno ukvarjala predvsem z raziskovanjem tehnoloških postopkov 
in spremljala razvoj na tržiščih. 

Predsednik Tine Remškar: Preden bi prešli na razpravo, obveščam 
poslance obeh zborov, da smo na današnjo sejo povabili tudi predstavnika Go- 
spodarske zbornice Socialistične republike Slovenije, ki ga vabim, da se udeleži 
razprave. 

Poslanci ste pred pričetkom današnje seje prejeli predlog osnovnih stališč 
in pregled problematike s tega področja. Zato vas vabim, da daste svoje pri- 
pombe in predloge k temu osnutku. Prosim poslance, ki žele razpravljati pri tej 
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točki dnevnega reda, da se prijavijo k razpravi. Kot prvi se je doslej prijavil 
inž. Miran Guzelj. 

Inž. Miran Guzelj: Tovarišice in tovariši poslanci! V družbenem 
planu Socialistične republike Slovenije za leto 1964 smo pred mesecem dni na 
tem mestu sprejeli stališča, da bo še naprej trajna naloga naše politike, razvi- 
janje družbenoekonomskih odnosov v smeri neposrednejšega uveljavljanja 
njihovega socialističnega značaja in nadaljnjega usklajevanja s temeljnimi osno- 
vami naše družbenoekonomske ureditve. / 

K razvoju takih družbenih odnosov in krepitvi vloge delovnih ljudi naj bi 
prispevale tudi nujne nadaljnje spremembe in izpopolnitve gospodarjenja z 
namenom, da se absolutno in relativno poveča materialna osnova samouprav- 
ljanja in spodbuja boljše izkoriščanje proizvajalnih zmogljivosti in smotrnejše 
gospodarjenje. 

Ob upoštevanju teh načel dobi pravi smisel tudi današnja obravnava o 
osnovnih problemih razvoja obrti v Socialistični republiki Sloveniji. 2e vrsto 
let nazaj smo ob ugotavljanju uspešnega razvoja našega gospodarskega poten- 
ciala, predvsem na področju industrijske proizvodnje, vede ali nevede, puščali 
ob strani problematiko obrtništva z izgovorom, da je to dokaj nepomembno 
področje gospodarstva, ki je predvsem lokalnega značaja in ki zato ne zasluži 
posebne pozornosti. 

Da takšna stališča niso temeljila na preciznih analizah sodobnega gospo- 
darstva, je danes že povsem jasno. Zato je toliko bolj nujno, da ob današnjih 
spoznanjih formiramo politiko, ki jo bo razumel in izvajal vsak državljan in ki 
bo podpirala nadaljnji uspešnejši napredek te veje gospodarstva. 

Osnova je v tem, da spoznamo nujnost sočasnega obstoja in potrebo po 
dopolnjevanju med veliko industrijo, malo industrijo in obrtjo, ter da priznamo 
dejstvo, da ena dejavnost brez druge nima pravega smotra. Obstoj takšne pro- 
izvodnje pa mora opravičiti sposobnost vzdržati konkurenčno borbo ob enako- 
pravnem položaju na principih čiste poslovnosti. Izjemni pogoji niso potrebni 
prav nikjer, saj ti povzročajo neenakopravnost in neskladnost, omogočajo pa 
tudi gospodarsko škodljive špekulacije in izkrivljanje odnosov v cenah. Potrebno 
je le, da uvedemo čim doslednejše uveljavljanje poslovnosti, pa bomo dosegli, 
da bo tudi obrtna dejavnost postala enakopraven konkurent ter se bo enako- 
pravno vključila v gospodarstvo. Za takšno vrednotenje te vrste proizvodnje 
pa so seveda potrebne temeljite spremembe predvsem v naši miselnosti, ker 
smo si doslej običajno predstavljali, da je izhod iz zaostalosti predvsem v formi- 
ranju močnih industrijskih organizacij, ki z velikoserijsko proizvodnjo ustvar- 
jajo velik narodni dohodek in se enakopravneje vključujejo v mednarodno 
delitev dela. Takšno gledanje je opravičljivo in tudi potrebno, če hočemo okre- 
piti naš ekonomski potencial in se razvijati v tehnično napredno državo. Toda 
razvijanje samo take vrste proizvodnje ne more ustvariti stabilnosti gospo- 
darstva. Glede na to je nujno, da vzporedno razvijamo tudi malo industrijo in 
obrt in če lahko tako rečem, steblu dodamo tudi korenine in koreninice, da 
dobimo življenja sposobno drevo. Obrtna proizvodnja naj se torej uveljavlja 
in razvija le tam, kjer tehnologija in ekonomski razlogi ne dopuščajo indu- 
strijske proizvodnje, odločujoče pa naj bo tržišče. Ce pri tem razmišljamo, zakaj 
se celo v tehnično zelo razvitih kapitalističnih deželah ob industrijskih velikanih 
uspešno uveljavlja na stotine drobnih industrijskih pa tudi obrtnih delavnic, 
ki s svojimi proizvodnimi storitvami dopolnjujejo široki spekter proizvodov, 
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pri tem pa rentabilno poslujejo na enakopravnih ekonomskih pogojih, pridemo 
do zaključka, da je taka delitev dela ekonomsko utemeljena in prav tako inte- 
resantna tudi za naše socialistično gospodarstvo. 

Ko govorimo o teh problemih, pa nas često ovira že dejstvo, da nimamo 
precizne in jasne definicije, kaj sploh je obrt. To je termin, ki je povezan 
z institucijami organizirane tržne proizvodnje, namenjene menjavi v preteklosti, 
ki ga uporabljamo v pogojih spremenjenih okoliščin moderne industrijske pro- 
izvodnje, katera je danes zajela pretežni del področja, ki je bilo nekdaj klasično 
področje obrti. Ker je industrija sama zrasla iz obrti, vsaj razvojno in jo veči- 
noma prerasla na njenem lastnem področju, se je spremenila v novo kvaliteto. 
Tako uporabljamo termin obrt kot staro lupino za popolnoma novo vsebino. 
Obrtna podjetja postavljamo večinoma v kategorijo organizacij, ki ustvarjajo 
sorazmerno manjši bruto produkt in ki, jih karakterizira njihova usmerjenost 
v izvrševanje individualnih naročil. To je seveda odločujoča značilnost. Imamo 
pa vrsto industrijskih podjetij, kjer proizvodnja že po svoji naravi ne more 
biti serijska in obratno. Tudi obrtna proizvodnja je lahko serijska, zlasti, če 
obrtno podjetje sklene pogodbo za dobavo večjih količin svojih proizvodov, 
bodisi za prodajo preko trgovskih podjetij, bodisi za prodajo kot polproizvod 
določenemu industrijskemu podjetju. 

Odveč bi bilo na tem mestu razpravljati o vseh kriterijih, ki so značilni 
za industrijsko ali obrtno organizacijo. Odločimo se, da bomo pojem obrti 
uporabljali za vse tiste dejavnosti, ki jih danes opravlja obrt, obrti podobne 
dejavnosti in vse tiste dejavnosti, ki so po obstoječih predpisih karakterizirane 
kot obrt, ne glede na to ali je način proizvodnje obrtniški ali industrijski. Izraz 
obrt naj bo torej v nadaljnjem sinonim za mala podjetja v družbenem ali pri- 
vatnem sektorju. 

Odločilna za naš nadaljnji razvoj mora biti težnja po založenosti trga s 
proizvodi in storitvami, brez ozira na to ali je to rezultat industrijske ali 
obrtne dejavnosti. V isti sapi, ko govorimo o potrebah po razvijanju obrti, pa 
seveda ne smemo ustvarjati z ugodnejšimi administrativnimi pogoji industriji 
možnosti, da uniči obrtniško konkurenco. Ob tem je potrebno predvsem spre- 
meniti odnos do obrtnih delavnic samostojnih obrtnikov. V 14. členu naše 
ustave je rečeno: »Nihče si ne more niti neposredno niti posredno pridobivati 
materialne ali drugačne koristi z izkoriščanjem tujega dela.« To naj bo osnovno 
vodilo pri obravnavanju problema privatnega obrtništva in iz tega stališča 
formirajmo odnose. Ce ne postopa v nasprotju z zakonitimi predpisi in če je 
voljan proizvajati na proizvajalnih sredstvih, ki so njegova last in rezultat 
njegovega dela, podpiraj mo njegovo iniciativo in mu omogočimo, da se enako- 
pravno vključi v naše gospodarstvo. Bogatenja posameznikov v preteklosti ne 
smemo posploševati. Obrtniki so v večini primerov kljub veliki prizadevnosti 
in povprečno daljšem delovnem dnevu kot v industriji, zaradi neperspektivne 
davčne politike le s težavo zmogli težke obveznosti. Razumljivo je tudi, da so 
zaradi nejasnih perspektiv trošili dohodek predvsem za dvig osebnega stan- 
darda, ob strani pa puščali potrebo po nabavi novih sredstev za delo, s katerimi 
bi uvajali novo sodobnejšo tehnologijo dela. Ker to ni v korist niti njim 
samim niti družbi kot celoti, je na dlani, da moramo odločno spremeniti odnos 
do tega vprašanja. Jasno moramo poudariti, da je v korist našemu socialistič- 
nemu gospodarstvu, če vsakomur, ki dela in proizvaja družbeno koristne stvari, 
pripadajo enake pravice. 
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Tako se tudi organom družbeno-političnih skupnosti narekuje naloga, da 
zavestno, ustvarjajo pogoje za uspešno uveljavljanje posameznikov, ki so pri- 
pravljeni s svojim delom koristiti družbi. To se mora odraziti v primerni poli- 
tiki zaposlovanja, socialne, investicijske, davčne politike in drugega, česar doslej 
nismo izvajali v skladu z družbenimi potrebami. Le redko smo se zavedali, 
da z našo prakso nismo odpravljali, temveč celo ustvarjali pomanjkanje na 
tržišču, ker smo z nepremišljenim in često neupravičenim žigosanjem posamez- 
nika, da je špekulant, pritiskali na davčni vijak in pobijali njegovo iniciativo. 
Rezultat je bil odmiranje te vrste dejavnosti, še večje pomanjkanje na trgu 
in ustvarjanje pogojev za dejansko špekulacijo, ki je temeljila na pomanjkanju 
konkurence. 

Prepričan sem, da bo novi zakon o obrtnih delavnicah samostojnih obrt- 
nikov, ki ga bomo danes obravnavali, bistveno doprinesel k izboljšanju polo- 
žaja na tem področju in vplival na odpravo raznih anomalij, predvsem na 
področju, kjer danes na neekonomski način životarijo nerentabilne delavnice 
pod firmo družbene obrti ali servisov stanovanjskih skupnosti. Ob reševanju 
vseh teh problemov pa moramo vsekakor izhajati iz spoznanja, da je perspek- 
tiven predvsem industrijski način proizvodnje v ustreznih industrijskih pod- 
jetjih, ki bodo v stanju kriti še danes pereče probleme po obrtnih storitvah. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovariš Edo Komočar. 

Edo Komočar: Tovarišice in tovariši poslanci! Iz samega materiala, 
ki je bil predložen v zvezi z osnovnimi problemi razvoja obrti V Socialistični 
republiki Sloveniji, mi dovolite, da analiziram in izrazim svoja zapažanja in 
misli, kot doprinos k današnji razpravi za čimhitrejšo realizacijo vsega tistega, 
kar smo do danes zamudili' in nam je že trenutno postalo zavora našega gospo- 
darstva. Omenim naj tudi negodovanje občanov kot prvih potrošnikov vseh 
uslug. Govorim za področje, kjer postaja to vprašanje aktualno, verjetno pa 
so glede obrti drugje še večji problemi. Menim, da moramo upoštevati dejstvo, 
da je obrt relativno najbolj zaostala gospodarska veja. Vzroki za tako stanje so 
v večini primerov znani že dalj časa. Dejstvo je, da smo to panogo v primerjavi 
z drugimi gospodarskimi vejami nekoliko zapostavljali, v nekaterih primerih 
pa zavestno delovali tako, da je moralo priti do likvidacije obrti, najsi bo to 
družbenega ali privatnega sektorja. Soglašam, da nosijo del krivde za tako 
stanje tudi občine, predvsem zaradi davčne politike, moram pa takoj pripom- 
niti, da bi bili nepravični, če bi iskali krivca samo v občinah. Odkrito moramo 
priznati, da smo do obrtništva vodili nesistematično in neživljenjsko politiko. 
V zvezi s tem bom povedal konkreten primer obrtnega podjetja iz naše občine. 
Dokler je podjetje bilo pavšalirano, so se občani lahko posluževali uslug za 
različna popravila, ko pa je podjetje na intervencijo službe družbenega knjigo- 
vodstva prešlo na redni obračun, so pri poslovanju podjetja nastale težave. 
Posledica tega je bila, da so se različne usluge za občana zoževale. Odgovor, 
zakaj je do tega prišlo, je jasen. Obrtno podjetje se je preorientiralo na indu- 
strijsko proizvodnjo in iskalo takšno delo, ki je bilo s finančnega vidika najbolj 
donosno. Občan je ostal brez tistega, kar je najnujnejše za vsakega občana, to 
je brez uslužnostne obrti. Služba družbenega knjigovodstva pa je zadovoljila 
predpisom. 

Drug tak primer je čevljarska delavnica v okviru stanovanjske skupnosti, 
ki se izrecno bavi s popravilom čevljev. Mislim, da v našem razvoju še nismo 
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tako daleč, da bi nam taka uslužnostna obrt ne bila več potrebna, temveč ver- 
jetno obratno. Čudi me pa, čemu vse druge popravljalnice uživajo bonitete, 
ravno čevljarska pa ne. 

Kot v ostalih panogah, tako je tudi v obrti naš cilj, čimprej priti do popol- 
nega socialističnega družbenega sektorja. Ker pa to zahteva daljši proces, je 
še vedno nujno, da nam kot dopolnilo k socialističnemu sektorju služi privatni 
obrtni sektor. Ugotavljamo, da je tudi tu velika stagnacija, ki pa izvira iz ute- 
meljenih vzrokov. Ti vzroki so v izredno visokem socialnem zavarovanju, v 
visokih prispevkih zbornicam in neurejenem pokojninskem zavarovanju. Glede 
na to starejši privatniki zaradi starosti obrt odpovedujejo, mladina pa odhaja 
v industrijo oziroma tja, kjer se ji nudijo boljši življenjski pogoji. To je ponoven 
dokaz, da se obrt in gospodarske organizacije neenako obravnavajo, zaradi 
česar je tudi prišlo do stagnacije. 

Tudi na področju servisnih delavnic stanje zlasti zaradi neizkoriščenih ka- 
pacitet ni najboljše. V večjih centrih so kapacitete sicer zasedene, niso pa te 
kapacitete popolnoma izkoriščene na deželi. Glede na to se postavlja vprašanje 
rentabilnosti in v zvezi s tem, tudi vprašanje nizkih osebnih dohodkov, ki so 
tudi vzrok, da' ljudje zapuščajo servisne delavnice in odhajajo v industrijo. Da 
pa bi bili osebni dohodki vsaj približno enaki tistim v industriji, bi bilo nujno 
v nerazvitih občinah, kjer obstajajo servisi, zmanjšati dajatve na osebne pre- 
jemke, razen tega pa bi bilo nujno na takih področjih razviti čimplodnejše 
medobčinsko sodelovanje. Probleme uslužnostnih delavnic ne smemo posploše- 
vati, temveč moramo upoštevati specifičnosti področij in na podlagi tega tudi 
temu primerno ukrepati. Zlasti moramo upoštevati strukturo prebivalstva, geo- 
grafski položaj in velikost krajev. Upoštevajoč vse te faktorje se lahko v okviru 
krajevne skupnosti realizirajo uslužnostne obrti in to preko servisov, obrtnih 
podjetij, servisov industrijskih podjetij in privatnega obrtništva. 

Iz navedenega je mogoče zaključiti, kakšna je struktura potrošnje uslug. 
Glavno vlogo pri zadovoljevanju potreb po uslugah mora odigrati krajevna 
skupnost s tem, da na svojem območju razvija servise, obrtne delavnice in pri- 
vatni sektor. Ta dejavnost je življenjsko važnega pomena pri dvigu standarda 
našega občana. Posebno pa mislim tu na dejavnost privatnega sektorja, ki je 
v nekaterih krajih še nujno nadomestilo socialističnemu sektorju. Zato bi bilo 
treba čimprej rešiti vprašanje pokojninskega zavarovanja in vprašanje kredi- 
tiranja privatnega sektorja, to je dveh važnih problemov, ki sta zaradi neure- 
jenosti v veliki meri vplivala na močan padec privatnega obrtništva. 

Mnenja sem, da bi bilo nujno, da se nekatere uslužnostne dejavnosti zaradi 
družbenega interesa in interesa občanov pavšalirajo. Pri servisih, ki jim družba 
nudi privilegije, ne sme priti do nezdrave konkurenčnosti in ustvarjanja pre- 
sežkov. Kolikor ti vseeno nastanejo, pa moramo paziti, da se ne bodo prelivali 
samo v osebne dohodke, ampak, da se iz njih formirajo tudi skladi za razširitev 
in izpopolnitev osnovne dejavnosti, pri čemer moramo posvetiti posebno po- 
zornost vzgoji kadrov. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima poslanec Bruno Giachin. 
Prosim prevajalca tovariša Furlanija, da govor prevaja. 

Bruno Giachin: Compagni deputati, poiche stiamo per approvare 
il progetto di legge sull'artigianato nell'ambito della nostra Repubblica, bre- 
vemente mi soffermero su alcuni particolari secondo me importanti. 
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La nuova legge, scaturita da un profondo studio della situazione economica 
venutasi a creare in questi ultimi tempi, crea le basi necessarie affinche 1'arti- 
gianato si possa sviluppare in condizioni migliori di quelle in cui si trovava nel 
passato. Abbiamo ora una chiara visione di sviluppo, bene definita che tende 
sopratutto aH'ammodernamento, alla meccanizzazione ed allo sviluppo dei futuri 
quadri artigianali. 

Mentre da una parte si sviluppano le basi fondamentali d'altra parte si 
danno tutto le garanzie necessarie allo sviluppo dell'artigianato ed affinche la 
societa ne possa trarre tutti i benifici possibili. 

Cio significa che si viene incontro ai cittadini, incontro alla grande maggio- 
ranza dei .consumatori, che purtroppo fino ad oggi non hanno potuto disporre di 
un artigianato il cui lavoro, il cui rendimento sodisfacesse sia qualitativamente, 
sia economicamente. 

Contemporaneamente verranno a colmarsi tutte le lacune riscontrate parti- 
colarmente nello sviluppo del turismo che anche richiede un'artigianato svi- 
luppato e moderno. 

Di massima importanza e poi la possibilita che si da a chiunque si senta 
capace e ne abbia anche la relativa qualifica, di mettersi a disposizione della 
societa ingaggiandosi in questo ramo di attivita. 

Cio significa che mentre viene abolita 1'illegalita artigianale, possono venire 
d'altra parte mobilitate tutte quelle forze produttive che desiderano lavorare 
in tale ramo, compresi i pensionati e le casalinghe come anche gli operai semi- 
qualificati e qualificati che dopo il loro lavoro regolare nell'industria avranno 
la possibilita di aumentare le proprie entrate personali. 

Inoltre vengono spezzate le tendenze monopolistiche di varie aziende che 
fino ad oggi approfittando della situazione hanno incominciato ad aumentare 
i prezzi anche ingiustificatamente. 

Qui compagni mi soffermero brevemente su una questione che ha la sua 
importanza e che tutti conosciamo. Si tratta dell'attivita artigianale nell'ambito 
delle comunita di abitazione. Pero purtroppo questo artigianato non solo lascia 
molto a desiderare ma ha anche il monopolio per quel che riguarda i prezzi. 

Noi tutti sappiamo che questo artigianato non puo sodisfare le esigenze 
dei cittadini sia per mancanza di attrezzatura sia per altre ragioni. Pero i prezzi 
aumentano di giorno in giorno, anche per mancanza di materiale necessario. 

La causa di tutta questa situazione sta nella mancanza di quadri artigianali 
professionalmente preparati. Qui la situazione richiede misure urgenti. 

La legge che stiamo per approvare e di grande importanza anche per le 
nostre comuni, per le nostre comunita di cittadini sia dal punto di vista eco- 
nomico che dal punto di vista morale. 

£ logico che le comuni sapranno interpretare la legge, sopranno farla pro- 
pria adattandola alle proprie condizioni, pur dovendo superare certe difficolta, 
come per esempio per trovare locali adatti ed altro. 

Vorrei fare ancora una constatazione per quanto riguarda 1'artigianato nel 
settore socialista. Tutti noi sappiamo che le nostre aziende nel settore di costru- 
zioni, proprio per mancanza di un artigianato qualificato, non riescono a comple- 
tare le costruzioni per mesi ed anche per anni, come ci dimostra il caso della 
scuola alberghiera di Izola. Le aziende hanno le proprie officine pero non 
riescono a sodisfare i fabbisogni. Con l'ammodernamento, con la meccanizzazione 
dell'artigianato queste lacune, questi problemi saranno risolti. 

2* 
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E chiaro che occorre aiutare 1'artigianato nel settore socialista ed in modo 
concreto. In questa azione di liberalizzazione dell'artigianato e necessario pensare 
ai relativi investimenti, pianificarli ed inquadrarli nel comune piano economico 
settennale. 

Includendo 1'artigianato nel nostra piano economico gettiamo le premesse 
di una settennale collaborazione con 1'industria, creeremo con cio nuove forme 
di collaborazione dell'artigianato con le varie aziende, ed infine concedendo 
anche crediti a lunga scadenza, avremo un ramo della nostra economia che si 
includera con pari diritto nella nostra vita economica. 

Ancora una cosa vorrei ricordare. Per mettere in pratica la presente legge, 
appena entrera i vigore e necessario che nel piu breve tempo possibile la Camera 
distrettuale di commercio dia tutto il contributo necessario sia per lo sviluppo 
dell'attivita artigianale sia per la popolarizzazione della legge sull'artigianato. 

Infine io mi dichiaro pienamente d'accordo con la proposta di legge, alla 
quale daro il mio voto favorevole. 

Tovariši poslanci, ker se nahajamo pred sprejetjem zakona o obrtništvu 
v okviru naše republike, se bom na kratko ustavil pri nekaterih podrobnostih, 
ki so po mojem mnenju posebno važne. 

Novi zakon izhaja iz vsestranskega proučevanja ekonomske situacije, ki 
je nastala v zadnjem času in postavlja temelje, da bi se obrtništvo lahko razvi- 
jalo v boljših pogojih od onih, v katerih se je nahajalo v preteklosti. 

Sedaj nam je razvoj obrtništva jasnejši in določnejši in je jasna tudi nje- 
gova usmeritev, ki teži predvsem k modernizaciji obrtništva in k mehanizaciji 
ter k pripravi bodočih7 nujno potrebnih kadrov za razvoj obrtniške dejavnosti. 

Medtem ko so bili na eni strani postavljeni temelji, so bile na drugi strani 
s strani družbe dane tudi vse potrebne garancije za nadaljnji razvoj obrtništva 
in za to, da bi tudi skupnost od tega imela koristi. 

Nedvomno je, da bodo od vsega tega imeli korist tudi naši državljani, 
velika večina potrošnikov, ki so na žalost zelo občutili pomanjkanje obrtnikov, 
in sicer takih obrtnikov, ki bi lahko zadovoljili, bodisi po kvaliteti, kakor tudi 
iz ekonomske strani, potrebe naših državljanov. 

Hkrati bodo s tem odstranjene tudi pomanjkljivosti in praznine, ki so bile 
posebno občutne za naš turizem, ki ravno tako pofrebuje v svojem nadaljnjem 
razvoju razvito in moderno obrtništvo. 

Poleg tega je tudi zelo važno, da obstoja možnost, dostopna vsakemu našemu 
občanu, ki ima za to potrebne sposobnosti in potrebne kvalifikacije, da koristno 
služi družbi s tem, da se vključi v obrtniško aktivnost. 

To obenem tudi pomeni, da medtem ko se bo s temi ukrepi preprečila 
ilegalna dejavnost obrtnikov, pa se bodo hkrati lahko mobilizirale vse tiste 
produktivne sile, ki se želijo zaposliti na tem področju našega gospodarstva, to 
se pravi tudi hišne gospodinje in upokojenci, kakor tudi kvalificirani in nekva- 
lificirani delavci, ki bodo imeli možnost, da bodo po opravljenem rednem delu 
v industriji lahko dali svoj doprinos za razvoj obrtništva, hkrati pa bodo lahko 
povečali tudi svoje osebne dohodke. S tem pa se bodo onemogočile razne mono- 
polistične tendence nekaterih podjetij, ki so do danes izkoriščala obstoječo 
situacijo in povečevala cene tudi takrat, ko za to ni bilo opravičljivih razlogov. 

Tu, tovariši, bi se na kratko ustavil pri vprašanju, ki je važno in ki ga 
tudi vsi poznamo. Gre za obrtniško dejavnost v okviru naših stanovanjskih 
skupnosti. Toda na žalost, to obrtništvo ne le, da je zelo pomanjkljivo, pač pa 
ima tudi monopol v pogledu cen. Mi vsi vemo, da to obrtništvo ne more zado- 
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voljiti potreb občanov, bodisi zaradi pomanjkljive opreme, bodisi iz drugih 
razlogov. Toda cene rastejo iz dneva v dan, tudi zaradi pomanjkanja potrebnega 
materiala. Vzrok za tako situacijo je treba iskati v pomanjkanju strokovno 
sposobnih obrtniških kadrov. Zato zahteva taka situacija tudi nujnih ukrepov. 

Sodim, da bo novi zakon koristil našim občinam in naši skupnosti, pa najsi 
bo to iz ekonomskega ali pa iz moralnega vidika. 

Jasno je, da bodo občine znale pravilno tolmačiti ta zakon, znale si ga bodo 
usvojiti in ga prilagoditi lastnim pogojem, pa čeprav bodo morale premagovati 
določene težave kot npr. v pogledu potrebnih prostorov itd. 

Hotel bi ugotoviti še nekaj glede obrtništva v socialističnem sektorju. Vsi 
vemo, da naša podjetja, ki se ukvarjajo z gradnjami, zaradi pomanjkanja obrt- 
nikov večkrat mesece in tudi leta ne uspejo dokončati začetih gradbenih del. 
Dokaz za to nam je tudi gostinska šola v Izoli. Podjetja imajo sicer svoje delav- 
nice, toda z njimi ne morejo zadovoljiti potreb. Ti problemi in te pomanjkljivosti 
se bodo lahko odpravile samo z modernizacijo in z mehanizacijo obrtništva. 

Logično je, da je treba podpirati obrtništvo v socialističnem sektorju in to 
na konkreten način. Pri tem, ko pristopamo k liberalizaciji obrtništva, bo po- 
trebno pomisliti tudi na ustrezne investicije, da se bo tudi na področju obrt- 
ništva plansko gospodarilo in da se bo obrtništvo vključilo v skupen 7-letni 
gospodarski plan. 

S tem, da vključimo obrtništvo v naš gospodarski plan, postavljamo temelje 
za sedemletno sodelovanje z industrijo, obenem pa ustvarjamo tudi nove oblike 
sodelovanja obrtništva z raznimi podjetji in bomo končno s tem, da bomo obrt- 
ništvu dodelili dolgoročne kredite, ustvarili posebno vejo našega gspodarskega 
udejstvovanja, ki se bo s polno pravico vključila v naše ekonomsko življenje. 

Se nekaj bi hotel pripomniti, in sicer, da bo morala okrajna gospodarska 
zbornica, čim bo zakon sprejet in zato, da se bo praktično lahko izvajal, v čim- 
krajšem času dati svoj doprinos, da se bo ta aktivnost lahko razvijala in 
obenem tudi za to, da se bo zakon populariziral. 

Končno pripominjam, da se z osnutkom zakona v celoti strinjam in izjav- 
ljam, da bom zanj glasoval. 

Predsednik Tine Remškar: Prekinjam sejo in odrejam 30 minut 
odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 11. uri in se je nadaljevala ob 11.30.) 

Predsednik Tine Remškar: Nadaljujemo skupno sejo. K besedi se je 
prijavil tovariš Riko Rižnar. 

Riko Rižnar: Tovarišice in tovariši poslanci! V materialih o proble- 
matiki obrti v naši republiki lahko med drugim ugotovimo, da zavira uspešnejši 
razvoj obrti njen ekonomski položaj in dosedanja finančna politika. Glede na 
to želim ta problem nekoliko bolj osvetliti in predlagati določene ukrepe, da bi 
čimprej izboljšali položaj. 

Vlaganja v obrt so bila v preteklih letih minimalna in nenačrtna. Zato se 
danes po vsej Sloveniji srečujemo z velikimi problemi, predvsem pa iz leta 
v leto ugotavljamo, da posameznih uslužnostnih obrti v nekaterih območjih 
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ni več, da se nam je nenormalno razširilo šušmarstvo in da je v nekaterih 
pomembnih centrih že zelo prizadeta redna preskrba prebivalstva z osnovnim 
živilom, s kruhom. Zaostajanje razvoja obrti za našim splošnim gospodarskim 
razvojem in investicijsko izgradnjo, tako gospodarsko kakor stanovanjsko, pa je 
znotraj še obstoječe obrti povzročilo tudi druge probleme, kot je to fluktuacija 
kadrov, izpad potrebnega dotoka novih kadrov in podobno. Na te pojave so 
med drugim prav gotovo vplivali neurejeni osebni dohodki in neurejeni živ- 
ljenjski pogoji. Naložbe v obrt, ki so bile v preteklih letih realizirane, so preveč 
bile usmerjene v obrtne dejavnosti, ki so prerasle v industrijo. Zato bi morali 
v bodoče zagotoviti ugodnejše ekonomske in kreditne pogoje zlasti uslužnostni 
obrti in obrti, ki je pomembna za življenjski standard, ne glede na sektor 
lastništva in ob poprejšnji izdelavi razvojnih programov. 

Razvojne programe obrti naj bi izdelale gospodarske zbornice ob sodelo- 
vanju s komunami tako, da bi z regionalnimi plani in njih načrtno realizacijo, 
s skupnimi napori komun, delovnih organizacij in bank dosegli v čimkrajšem 
času odpravo vsaj največjih pomanjkljivosti. 

Ena izmed možnosti za izboljšanje ekonomskega položaja in načrtne usme- 
ritve v razvoju je pavšaliranje družbenih obveznosti. Zato naj se družbene ob- 
veznosti, družbenim in zasebnim obrtnim podjetjem, ki so za standard po- 
membna, predpišejo v pavšalnih zneskih najkasneje do konca marca vnaprej 
vse leto. Pri tem naj se vodi realna politika, ki bo omogočala pospešen razvoj 
obrti in postopno odpravo pomanjkljivosti, ki obstojajo tako glede kapacitet, 
kot tehnične opremljenosti, sodobne ureditve, primernejšega nagrajevanja in 
uspešnejšega reševanja družbenega standarda v obrti zaposlenih kadrov. Pavša- 
lirane obveznosti naj bodo spodbuda delovnim ljudem, hkrati pa naj izločijo 
s svojo objektivnostjo vse tiste obrate in posameznike, ki v obrti samo vedri j o 
in računajo, kako malo naj delajo, da se jim še splača delati v obrti. 

Predlagam, da zbor resolucijo o nadaljnjem razvoju obrti v Socialistični 
republiki Sloveniji v celoti sprejme. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima predstavnik Gospodarske 
zbornice Socialistične republike Slovenije tovariš Peter Vujec. 

Peter Vujec: Tovarišice in tovariši poslanci! Kot predstavniku repub- 
liške gospodarske zbornice mi dovolite, da ob tej priložnosti povem nekaj misli. 
Nimam namena govoriti o vsebinskih problemih sedanjega stanja in nadaljnjega 
razvoja obrti, ker je bilo to gradivo skupščini pismeno posredovano. Gradivo 
nakazuje vrsto vsebinskih problemov, ter zavzema stališča do investicij v osnov- 
na in obratna sredstva, označuje značilnosti razvoja obrti v zadnjih desetih 
letih in zavzema stališča do ekonomskih pogojev poslovanja obrtnih organizacij. 

""Nakazani so tudi problemi obrtnih servisov, problemi proizvodne obrti, grad- 
bene obrti, tehničnih in osebnih storitev in tako dalje. Zaradi tega ne bom 
ponavljal podrobnejših ugotovitev iz poslanega gradiva, temveč se bom dotaknil 
predvsem vprašanja, kako naj se gospodarske zbornice čimbolj aktivno vklju- 
čujejo v reševanje obrtne problematike. 

Zbornični organi ugotavljajo, da je nujno in potrebno, reševati obrtne pro- 
bleme mnogo bolj konkretno, neposredno, celo operativno, organizirano in koor- 
dinirano. Menim, da to ne velja samo za zbornice, ampak tudi za druge organe 
in institucije. Ni dovolj, če probleme samo ugotavljamo, potrebno je, da jih 
tudi čimbolj konkretno, uspešno in organizirano rešujemo. Organi zbornice 
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menijo, da je zlasti pri okrajnih zbornicah potrebno glede obrti, predvsem pa 
glede večje obrtne proizvodnje, večje produktivnosti dela, nadaljnjega razvoja 
obrtnih kapacitet, nadaljnjega razvoja proizvodnje gradbene obrti, storitvenih 
obrti in tako dalje, organizirati zbornične organe in strokovne službe za obrt 
tako, da postanejo v mnogo večji meri kot doslej organizatorji in iniciatorji 
razvoja obrti ter neposredni operativni organi. 

Ob tej priložnosti je prav, če tudi samokritično povemo, da glede reševanja 
obrtne problematike zbornice niso bile vedno dovolj aktivne. Prav zato stre- 
mimo za tem, da bi pri republiških in pri vseh okrajnih gospodarskih zbornicah 
uspešno organizirali družbene organe za obrt, kakor tudi strokovno službo za 
čim uspešnejše reševanje zadevne problematike. 

Pri republiški gospodarski zbornici so proizvodne panoge organizirane ozi- 
roma povezane v svetih, dočim so ostale storitvene dejavnosti povezane po 
odborih. Trenutno sta obrt in komunalno gospodarstvo organizirana pri svetu 
za napredek in organizacijo obrti in komunalnega gospodarstva. Razprave pa — 
predvsem zaradi specifičnosti, ki jih ima obrt v primerjavi z drugimi gospo- 
darskimi panogami, zaradi velikega števila obrtnih organizacij, zaradi velike 
pestrosti predmeta poslovanja, kakor tudi zaradi velike prostorne razkroplje- 
nosti, pa tudi zato, ker imamo na področju obrti še dokaj številen privatni obrtni 
sektor, ki po svoji produkciji sicer ni več odločilen, pomeni pa kljub vsemu 
temu pomemben člen v sklopu našega narodnega gospodarstva — kažejo na to, 
da je potrebno organizirati pri republiški gospodarski zbornici odbor za obrt in 
v reševanje obrtne problematike v čimvečji meri vključiti tudi okrajne gospo- 
darske zbornice. Okrajne gospodarske zbornice so namreč najbližje terenu in 
so v najtesnejšem stiku z obrtnimi organizacijami. Ker pa so tudi okrajne gospo- 
darske zbornice glede uspešnega reševanja obrtne problematike prostorno pre- 
obsežna področja, zbornični organi menijo, naj bi okrajne gospodarske zbornice 
za reševanje obrti organizirale ža določena področja posebne komisije oziroma 
posebne organizacijske oblike. Menimo, da bi zbornice prav v okviru teh teles, 
ki bodo zajemala sicer ožja področja, mnogo laže uresničevale in reševale obrtno 
problematiko, uvajale sodobno tehnologijo in reševale ekonomske probleme, kot 
pa je to mogoče ob sedanji organizacijski obliki. Ta predlog za formiranje takih 
področnih teles za obrt nikakor ne pomeni vnašanje lokalističnih tendenc, tem- 
več je le najprimernejši način, da organizacijske oblike in metode dela čimbolj 
približamo terenu in obrtnim organizacijam, pa tudi problemom samim. S tem 
pa ne mislimo, da republiška gospodarska zbornica ne bo več reševala obrtne 
problematike, ki je pestra, pereča in tudi težka. Prav nasprotno. Republiška' 
gospodarska zbornica bo še nadalje skušala čimbolj aktivno reševati zadevne 
probleme, vendar iz mnogo širšega stališča, ki bo zajemal spremljanje in uskla- 
jevanje razvoja celotne obrtne panoge, vodenje realne davčne politike do pri- 
vatnega obrtnika, podpiranje deviznega samofinanciranja, vodenje pravilne po- 
litike glede nagrajevanja, kakor tudi glede drugih problemov širšega značaja. 

V svoji razpravi, kot sem že uvodoma rekel, sem hotel Skupščino seznaniti 
s tem, kaj menijo in predlagajo zbornični organi, glede tega, kako bi se zbor- 
nice v pogledu hitrejšega razvoja obrti in čim uspešnejšega reševanja obrtne 
problematike čim aktivneje vključevale v te naloge, ki so tesno povezane s 
celotnim našim gospodarstvom in z življenjskim standardom prebivalstva. 

Aktivno vključevanje zbornic, predvsem okrajnih v obliki iniciatorja, orga- 
nizatorja in celo neposrednega operativca zahteva, da zbornice, v pogledu raz- 
voja obrti v precejšnji meri spremene svoje dosedanje delo. Od analiz in ugo- 
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tavljanj, ki bodo tudi v prihodnje potrebne, bomo vsekakor morali preiti na 
čimbolj konkretno in organizirano delo. 

Na koncu dovolite, tovariši poslanci, da predlagam, da sprejme Skupščina 
SR Slovenije glede nadaljnjega razvoja obrti in to na podlagi poročila, razprav 
ter predlogov, konkretne zaključke in sklepe, ki naj zagotove večji in hitrejši 
napredek tudi na področju obrtnega gospodarstva. 

Predsednik Tine Remškar: Hvala. Besedo ima poslanec Franc Virk. 

Franc Virk: Tovarišice in tovariši poslanci! V razpravi se bom omejil 
na uslužnostno obrtno dejavnost avtomobilske stroke ter s tem v zvezi na 
dejavnost avtomobilskih tovarn, ker je to želo ozko povezano. 

Za uvod bi povedal, da imamo pri nas v prometu okoli 200 vrst raznih 
motornih vozil. Za lažje razumevanje naj navedem, da ima Amerika vsega 
85 vrst motornih vozil, Nemčija pa okoli 100. Ce to primerjamo, pridemo do 
dokaj poraznega rezultata. In sicer zakaj? Če bi hoteli vsa ta motorna vozila 
oskrbeti s potrebnimi rezervnimi deli, bi nam to vezalo precejšnja materialna 
sredstva, da o tehničnem in strokovnem kadru sploh ne govorim. Sedaj pa se 
postavimo v položaj naših mehaničnih delavnic, kako naj ta problem rešijo z 
minimalnimi sredstvi ter s kadrom, ki ga imajo. Mogoče bi kdo mislil — avto 
je avto. Tovariši, to ne drži. Za vsak tip vozila je potreben strokovnjak, če 
hočemo, da bo avto hitro in kvalitetno popravljen, seveda s pogojem, da imamo 
nadomestne dele. 

V bodoče ravno zaradi tega ne bomo smeli dovoliti uvoz vseh mogočih 
vrst vozil. Omejiti se bo treba le na nekaj znamk, pri tem pa dajati prednost 
uvozu novih vozil. S tem bomo imeli dvojno korist: prvič bomo tako primorali 
lastnike, da si bodo kupili res kvalitetna vozila ter ne bo potem godrnjanja, 
da ni nadomestnih delov, drugič pa bo tudi vožnja na naših cestah mnogo bolj 
varna, kot pa je sedaj, ko vozijo po njih vozila, ki so že zdavnaj odslužila. 

Največji problem mehaničnih delavnic so rezervni deli ter slaba tehnična 
oprema delavnic. Dostikrat se mi zdi, da se našim avtomobilskim tovarnam — 
pri tem mislim seveda tudi na vse ostale tovarne, ki proizvajajo razne vrste 
eksplozijskih motorjev — zdi dovolj, da vozilo proizvedejo, kako pa bo lastnik 
vozila oziroma koristnik prišel do rezervnih delov, se jih ne tiče več. V tej 
zvezi bi vam navedel nekaj primerov: 

V nekem podjetju so potrebovali nadomestne dele za traktor domače pro- 
izvodnje. Iskali so jih po vsej Jugoslaviji, seveda tudi pri Agrotehniki v Ljub- 
ljani ter v matični tovarni. Tovarna IMT Beograd jim je odgovorila, da bi 
morali to planirati že v začetku leta. Čudi me, da lahko tovarna kaj takšnega 
zahteva od servisnih delavnic, ko vendar ve, da je to nemogoče. Namesto, da 
bi jim pomagala, jim meče polena pod noge. Nadomestne dele so dobili šele 
po 6 mesecih. 

Drug primer: Da je' neko podjetje lahko generalno popravilo motor Deutz, 
za katerega so potrebovali precej rezervnih delov, so morali prekrižariti, če se 
lahko tako izrazim, vso Slovenijo in še Hrvatsko, da so stroj vsaj za silo uspo- 
sobili. Rok popravila je normalno 10 dni, popravljali pa so ga 2 meseca. Ko so 
vprašali tovarno, če ima kaj nadomestnih delov, je prišel odgovor, da rezervnih 
delov ni, ker so vsi deli potrebni za proizvodnjo novih avtomobilov. 

Morda še en primer: V nekem podjetju so potrebovali vetrobransko steklo 
za Fiat 1300 in ventilator. Ne bom več navajal, kje vse so ga iskali. Seveda 
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tudi v tovarni »Crvena zastava« v Kragujevcu. Ko so poslali telegram, da bi 
rabili nekaj rezervnih delov, so jim prav na kratko odgovorili: »Nemamo ni- 
kakvih rezervnih delova za Fiat 1300«. Sedaj pa vas vprašam, ali je to sploh 
odgovor, oziroma ali je to kak odnos do odjemalcev. Dvomim, da bi lahko razne 
inozemske tovarne še obstojale, če bi imele takšen odnos do kupcev oziroma 
če bi na takšen način poslovale. Na drugi strani pa se cene uslug avtomatsko 
dvigajo, ker mora trud, ki ga mehanične delavnice vložijo v to, da nabavijo 
rezervne dele, nekdo plačati. To je običajno koristnik, še večkrat pa mehanična 
delavnica. 

Nekaj besed še o kvaliteti naše avtomobilske industrije. Včasih imam ob- 
čutek, da ima naša avtomobilska industrija prevelike ugodnosti, ker nima no- 
bene resne konkurence in se lahko igra s kupci kakor hoče. Npr. tovarna 
»Crvena zastava« proizvaja avtomobile Zastava 750, katerim je potrebno delno 
že v garancijski dobi zamenjati amortizerje, večkrat pa tudi kolesne ležaje. 

Pri motorjih NSU Pretiš že nekaj let ugotavljamo, da zagonska ročica ni 
v redu. Okoli petdeset odstotkov lastnikov jo mora zamenjati že v garancijski 
dobi, ostali pa kasneje. Da o »Prima« — skuterjih sploh ne govorim. Vse to pa 
naj bi še bilo, če bi lastnik oziroma koristnik lahko dobil nadomestni del, kadar 
ga potrebuje. Tako pa včasih potrošniki čakajo do šest mesecev, se jezijo in 
obsojajo tovarno, včasih celo družbo, motor in avto. 

Čudi me, da je tovarna »Tomos« Koper nehala proizvajati motorje Puch 175 
kubikov ter 250 kubikov, ki so se mnogo bolje obnesli za naše razmere , kot 
»NSU MAXI« ali »Prima«. 

Precej težav je tudi glede reprodukcijskega materiala. Enkrat imajo samo 
žaromete, drugič dobiš samo stekla, ali pa da v Celju dobiš glavne ležaje, v 
Ljubljani samo ojnične in podobno. Pa tudi cene se vsak dan spreminjajo. 
Včasih se mi zdi kot za časa vojne, ko so Angleži metali enkrat samo leve 
čevlje, drugič pa desne. V enem kraju dobiš en rezervni del, v drugem drugega, 
tako, da mora biti mehanična delavnica resnično potrpežljiva, da najde vse 
tisto, kar potrebuje. Potem ni čudno, če koristniki dostikrat negodujejo, kako 
različne so usluge posameznih mehaničnih delavnic. 

Primer: V neki trgovini je bila cena krogličnega dvorednega ležaja 
24 600 din, v drugi pa 4800 dinarjev, platišče za Fiat 1300 stane pri nas 
19 800 din, v Italiji dobiš 4 za 24 000 din; filter za olje Fiat 1300 stane pri nas 
5800 din, v Italiji pa okrog 1800 din. Po vsem tem ni čudno, da včasih naši 
državljani pretihotapijo razne rezervne dele preko meje, ker jih s takšnimi 
ukrepi k temu indirektno silimo. 

Precej težav imajo mehanične delavnice tudi zaradi osnovnega orodja, 
raznih ključev, povrtal in specialnega orodja za razne operacije. Mehanične 
delavnice bi si dostikrat hotele nabaviti posamezna orodja, pa je to mnogokrat 
povezano z velikimi težavami. Našim tovarnam za orodja se namreč bolj splača, 
da prodajajo celotne garniture raznih ključev in povrtal, kot pa da bi prodajale 
posamezne kose. S tem v zvezi se zastavlja vprašanje, kaj naj mehanične de- 
lavnice naredijo s tistimi ključi in drugim orodjem, ki jim ostane. Dostikrat 
se zgodi, da manjka od garniture samo eno orodje, toda, ker ne dobiš posa- 
meznih orodij, moraš kupiti celotno serijo. Navadno pa ima delavec mehanične 
stroke poleg ostalega orodja najmanj 5 garnitur raznih vrst ključev. Ker pride 
večkrat do raznih lomov in drugih poškodb orodja in ker je potrebno zaradi 
tega nabavljati vedno nove serije orodij, je to za obrtna podjetja zelo drago. 
Pomagajo si pač na ta način, da z drugimi orodji, ki niso primerna, kot je to 
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često primer v naših mehaničnih delavnicah, da odvijajo vijake s kladivom in 
sekačem, opravijo delo, ki je seveda vse prej kot kvalitetno. 

Zato bi bilo potrebno, da bi tudi naše avtomobilske tovarne pomagale 
servisnim delavnicam s servisnim orodjem ali celo z investicijskimi sredstvi, 
ker je navsezadnje to tudi njihova dolžnost in njim v korist. 

Problemi, ki sem jih nanizal, niso tako veliki, da bi se ne dali rešiti 
z nekoliko več dobre volje, ter z boljšo organizacijo. Zato bi bilo prav, da danes, 
ko obravnavamo osnutek zakona o obrtnih delavnicah, ne pozabimo na usluž- 
nostne dejavnosti avtomobilske stroke, ki so v okviru sedemletnega plana raz- 
voja našega gospodarstva tudi potrebne. 

Tine Remškar: K besedi se je prijavil Drago Dolinšek. 

Drago Dolinšek: Tovarišice in tovariši! Naša industrijska proiz- 
vodnja je, v pretekli dobi, zlasti pa v zadnjem letu, dosegla izredne količinske 
uspehe. Ta rast se bo predvidoma,nadaljevala tudi letos in v vsem nadaljnjem 
obdobju 7-letnega plana. V tem količinskem porastu industrijske proizvodnje 
pa se že kažejo tudi znaki določenih kvalitativnih sprememb, ki se odražajo 
predvsem v povečani produktivnosti dela. Te kvalitativne spremembe temeljijo 
na modernizaciji naše industrije. Ta proces modernizacije se že začenja in bo 
dosegel prav gotovo svojo večjo uveljavitev v nadaljnjih letih 7-letnega plana. 

Karakteristike modernizacije industrije so predvsem v tem, da ta prehaja 
na velikoserijsko oziroma množično proizvodnjo; če pa gre za individualno pro- 
izvodnjo, mora biti ta velika in dobro organizirana. Ta množična proizvodnja je 
le deloma orientirana na domači trg, usmerja pa se, oziroma bi se morala v 
pretežni meri usmeriti tudi na širši inozemski trg. Pri tem mora biti takšna 
usmeritev zasnovana na predhodni analizi trgov, industrijski proizvodi morajo 
biti oblikovani po sodobnih vidikih, podjetja pa morajo formirati servise za 
popravila in za seznanjanje kupcev z lastnostmi in uporabo teh proizvodov. 

Tovrstna proizvodnja ima nujno tudi določen učinek na tehnološki proces 
industrijskega podjetja. Tehnološki proces serijske proizvodnje "se more orga- 
nizirati le na osnovi dobre priprave dela, kontrole kvalitete proizvodov, stan- 
dardizacije surovin in polproizvodov. V organizacijO' proizvodnega procesa 
mora vključiti standardizacijo stroškov in internih obračunov ter na njih zgra- 
diti sistem nagrajevanja po količini in po kakovosti dela. 

Vse to terja ustrezen sistem izobraževanja kadrov; celotna dejavnost pa 
mora temeljiti na znanstveno-raziskovalnem delu v industriji. Našteti problemi 
industrijske proizvodnje, zlasti pa avtomatizacija celotnih tehnoloških procesov, 
je naloga, ki jo< mora naša industrija rešiti v bližnjih letih. 

Zakaj to poudarjam? Želim prikazati bistvo moderne industrije in pri tem 
tudi nakazati, kakšno vlogo ima pri tem naša obrt. V takšnem razvoju naše 
industrijske proizvodnje dobiva obrt popolnoma nove spodbude za svoj na- 
daljnji razvoj. Dokler bodo nekatera industrijska podjetja še obremenjena s 
tako imenovano »industrijsko folkloro« in avtarkično usmerjena vase v želji, 
da bi proizvedla sama vse, kar spada posredno ali neposredno v zvezo z nji- 
hovim procesom proizvodnje, toliko časa bodo takšna podjetja v določeni meri 
prav gotovo ovira za razvoj obrti. Šele z osvojitvijo in uresničevanjem ome- 
njenih sodobnih načel industrijske proizvodnje se pričenja industrijska orga- 
nizacija otresati vseh tistih dejavnosti, ki jo po nepotrebnem obremenjujejo. 



6. seja 27 

S tem mislim na vse tiste dejavnosti v proizvodnem procesu, ki se zaradi 
omejenih potreb ne morejo razmahniti v moderno industrijsko proizvodnjo v 
okviru konkretne gospodarske organizacije, bodisi zato, ker so serije teh proiz- 
vodov majhne, zaradi tehnološkega procesa, ki nima neposredne zveze z glavnim 
proizvodnim postopkom, ali pa zaradi tega, da bi se bolje izkoristile kapacitete 
v pomožnih in postranskih dejavnostih in tako dalje. Tu obstoji še nešteto mož- 
nosti, da se racionalizira program proizvodnje industrijske organizacije ter 
hkrati organizira sodobna obrtna proizvodnja na osnovi sodelovanja in ko- 
operacije. 

Tako organizirana obrt seveda hitro izgublja značaj klasične obrti, saj je 
zasnovana na bolj ali manj specializirani proizvodnji, ki se ravna po indu- 
strijskih načelih. Na osnovi tega lahko zaključimo, da je razmah sodobne obrti 
tudi eden izmed važnih pogojev za modernizacijo industrijske proizvodnje; da 
je to vzporeden proces, v katerem drug drugega dopolnjujeta in se bolj ali 
manj pogojujeta. Vseh medsebojnih poslovnih odnosov, v katere naj vstopajo 
obrtna in industrijska podjetja, ni mogoče spraviti v enoten kalup, pač pa 
obstoji mnogo možnosti, ki so koristne tako za industrijskega kot za obrtnega 
partnerja. Naj navedem samo nekaj primerov: 

Mnoga industrijska podjetja kovinske in elektrotehnične stroke lahko iz- 
ločijo svoje manjše specialne serije proizvodov ali posamezne izdelke iz svojega 
programa in jih prepustijo pogodbenemu partnerju v obrti. Na primer, izde- 
lovanje enostavnih sestavnih delov za motorno in elektroindustrijo po pred- 
loženi dokumentaciji, izdelovanje kovinske galanterije s pomočjo enostavnih 
strojev za male serije, pri čemer se izkoriščajo kovinski odpadki, izdelovanje 
orodij za štancanje, kjer je potrebno veliko ročnega dela, izdelovanje modelov 
za livarne po individualnih naročilih in podobno. Lesna industrija pa zaradi 
dopolnjevanja in kompletiranja svoje serijske proizvodnje bodisi za domači 
ali inozemski trg lahko koristno kooperira z obrtjo pri izdelavi specialnih in 
galanterijskih predmetov kot so to specialno in luksuzno pohištvo, okrasni 
predmeti, vzorci in tapetniška dela. Oblačilna industrija, ki ima široko pro- 
dajno mrežo, zlasti pa veleblagovnice in modne hiše, lahko dopolnjujejo svoj 
izbor na področju konfekcioniranih tekstilnih proizvodov in obutve z visoko- 
kvalitetnimi modnimi izdelki tako, da stopajo v kooperacijo s specializirano 
obrtjo. 

Na posameznih primerih v gradbeništvu vidimo, kako se naj gradbeništvo 
modernizira, hkrati pa dviga obrtna dejavnost na sodobno raven. V gradbeni 
proizvodnji, zlasti pri gradnji stanovanj, je treba preiti od sedanje klasične 
graditve k polmontažni in montažni gradnji z uvajanjem tipiziranih stropnih 
in stenskih elementov, instalacijskih vozlov itd. Preiti je treba na racionalnejšo 
proizvodnjo gradbenih materialov z uporabo žlindre, siporeksa, ekspandirane 
gline, stramita, suhe malte in podobno. Tudi proizvodnja lesnih gradbenih ele- 
mentov bo bolj in bolj industrializirana. Takšno gibanje v gradbeništvu nam 
bo omogočilo, da bomo okrog leta 1970 montažno gradili 30 %> vseh stanovanj 
namesto 2,2 %>, kot smo jih v letu 1962, polmontažno pa že 60 % namesto 26 '°/o 
kot smo jih 1962. leta; na tradicionalni način pa samo še 10 '%> stanovanjskih 
objektov, medtem ko smo jih v 1962. letu gradili na ta način preko 70 "/o. Res 
je, da v tem procesu modernizacije gradbeništva obrt izgublja na nekaterih 
področjih; kot na primer mizarstvo, nasprotno pa v kooperaciji pridobiva kle- 
parstvo, ključavničarstvo, soboslikarstvo, oblaganje sten s tapetami, oblaganje 
tal z novimi materiali, zlasti s plastičnimi masami in tako dalje. 
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Akcija v Skopju nam kaže, kako je treba na tem področju delati in kaj 
moramo še storiti. Naše največje gradbeno podjetje je povezalo štiri proizva- 
jalce montažnih hiš, ki so vključili v akcijo še 40 proizvajalcev najrazličnejših 
gradbenih elementov. Ta podjetja, med njimi tudi vrsta obrtnih, pa so anga- 
žirala celo vrsto drugih delavnic, tako družbene kot tudi zasebne obrti. Dobra 
organizacija te velikopotezne kooperacije je imela za posledico hitro in kvali- 
tetno dograditev celih naselij, hkrati pa je bila za naše gradbeništvo visoka 
šola kooperacije. 

Uslužnostne obrti nadalje lahko opravljajo vrsto pogodbenih storitev v 
zvezi z vzdrževanjem industrijskih proizvodov trajnejše vrednosti, kot so to 
motorna vozila, gospodinjski stroji in tako dalje. Obrtno storitvene delavnice 
sklepajo v ta namen ustrezne pogodbe z industrijskimi proizvajalci, uvozniki in 
trgovino za vzdrževanje teh proizvodov tako v času garancijske dobe kot po 
njenem prenehanju. 

Nadaljnje oblike kooperacije predstavljajo pogodbeno opravljanje po- 
možnih in stranskih dejavnosti, ki so navadno manj ekonomična za indu- 
strijska podjetja, na primer: kovaška, mizarska, zidarska, pleskarska, elektro- 
tehnična dela in tako dalje. Dosedanji poskusi v tej smeri so dali izredne 
rezultate, seveda pa terja organiziranje takšne kooperacije veliko spretnosti in 
preudarnosti. Predaleč bi nas vodilo izčrpno naštevanje najrazličnejših mož- 
nosti sodelovanja med industrijskimi in obrtnimi podjetji. Osnova temu sode- 
lovanju naj bi ne bila samo napisana pogodba, saj je lahko uspešen tudi ustni 
dogovor, če temelji na trajnih medsebojnih odnosih, ki pa so možni le ob trdni 
poslovni morali in pri pravilno odmerjenih vzajemnih koristih. ' 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovarišica Ivanka Sulgaj. 

Ivanka Sulgaj: Tovarišice in tovariši poslanci! V »Informaciji o 
osnovnih problemih razvoja obrti« so precej obširno nanizani problemi razvoja 
te dejavnosti, zato mi dovolite, da samo nekoliko ilustriram sedanje probleme in 
predvideni razvoj obrti na območju tržiške komune. 

Na območju te občine so se v družbenem sektorju razvile naslednje obrtne 
dejavnosti: kleparstvo, vodno instalaterstvo, avtomehanična dejavnost, ključav- 
ničarstvo, oblačilna konfekcija, čevljarstvo ter uslužnostne dejavnosti, ki zado- 
voljujejo potrebe potrošnikov ter servisi za pomoč hišnim svetom. Slednji pa 
preraščajo v tipične obrtne obrate manjšega obsega. Leta 1960 je bilo od skup- 
nega števila zaposlenih v gospodarstvu 3,8 °/o delavcev zaposlenih v obrti, v letu 
1963 pa se je ta odstotek dvignil na 4,7 fl/o. Nadaljnji porast števila zaposlenih 
v obrti se predvideva tudi v naslednjih letih. 

Iz strukture družbenega bruto proizvoda obrti je razvidno, da je leta 1960 
ustvaril družbeni sektor 61,3 °/o, zasebni sektor pa 38,7 °/o družbenega bruto 
proizvoda. V letu 1963 se je struktura bistveno spremenila in je tako družbeni 
sektor ustvaril 85,9 °/o, zasebni sektor pa 14,1 %> družbenega bruto proizvoda. Za 
leto 1964 se predvideva nadaljnje povečanje družbenega bruto proizvoda v korist 
družbenega sektorja obrti. 

V istem obdobju se je narodni dohodek v letu 1960 gibal v družbenem 
sektorju obrti s 50,3 %>, v zasebnem sektorju 49,7 °/o. Struktura dohodka se je 
v letu 19'63 bistveno spremenila, tako da je družbeni sektor ustvaril 81 °/o, za- 
sebni sektor pa 19% narodnega dohodka. Padec pri zasebni obrti predvidevamo 
tudi v letu 1964. Zasebna obrt je v upadanju, kar dokazuje dejstvo, da se je 
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število obrtnikov od leta 1960 dalje zmanjšalo od 130 na 85. Iz razpoložljivih 
podatkov je razvidno, da se je obrt v družbenem sektorju razvijala nenačrtno 
in da za razvoj te panoge gospodarstva v zadnjih letih ni bilo vloženih večjih 
investicijskih sredstev, s katerimi bi lahko zagotovili hitrejši razvoj že obsto- 
ječih obrtnih gospodarskih organizacij in novih obrtnih dejavnosti. 

Večjih investicijskih naložb v obrt ni bilo mogoče doseči zaradi visokih inve- 
sticijskih vlaganj v industrijo. S tako usmeritvijo smo povzročili, da so obrtna 
podjetja ostala v slabih delovnih prostorih ter še nadalje delala z zastarelimi 
osnovnimi sredstvi. Prav tako obrtna podjetja niso pravilno locirana, med 
njimi ni delitve dela, ker vsa delajo vse, to pa pospešuje le proizvodne dejav- 
nosti, zapostavlja pa to, čemur je obrt namenjena — usluge. V letu 1963 je 
bil izdelan okvirni program razvoja obrti v občini. Za izboljšanje stanja je 
bil storjen prvi korak s tem, da so obrtna podjetja z najetimi krediti 
in lastnimi sredstvi odkupila večji gospodarski pbjekt, kjer bo mogoče vse 
obrtne dejavnosti koncentrirati, kadrovsko okrepiti, ter jih s solidnim progra- 
miranjem usposobiti za kritje potreb tudi investicijske potrošnje. Menim, da 
bi v občini moral biti ustanovljen namenski investicijski sklad za obrt, s čimer 
bi zagotovili smotrno politiko investiranja razvoja obrtnih dejavnosti v komuni. 

V uvodu sem s podatki opozorila na upadanje zasebne obrti, za kar so 
vzrok visoke davčne obveznosti, starostna struktura zasebnih obrtnikov in 
dejstvo, da se mladi ljudje v zelo malem številu odločajo za obrtne poklice. 
Temu je kriv naš odnos do razvoja obrti in nenačrtno poklicno usmerjevanje 
mladine. 

Predpisane davčne stopnje po zveznem in občinskem odloku so bile tako 
visoke, da večina davčnih zavezancev — obrtnikov, ki so realizirali samo usluge, 
ni mogla ustvarjati sredstev za kritje svojih osebnih dohodkov, medtem ko 
o sredstvih za razširjeno reprodukcijo sploh ne moremo govoriti. Da bo problem 
dovolj jasen, navajam naslednji primer. Davčni zavezanec je v letu 1961 ustvaril 
4 059 600 din bruto prometa. Po davčni prijavi ter po pregledanih in potrjenih 
poslovnih knjigah je ugotovljeno, da je zavezanec ustvaril pri tem prometu 
570 000 dohodka. Od ustvarjenega čistega dohodka so mu bile predpisane dajatve 
v višini 352 500 dinarjev, in sicer: dohodnina 181 000 dinarjev, o'bčinska doklada 
100 000, sklad za kadre 27 000 dinarjev in davek na delovno silo 43 500 dinarjev. 
Torej mu je po teh podatkih ostalo za preživljanje vsega 217 500 dinarjev. Posle- 
dica take davčne politike je bila, da so se obrtniki posluževali utaj z neregistri- 
ranimi prejemki ali pa so pričeli svoje obrti odpovedovati in se zaposlovati pred- 
vsem v industriji. Taka orientacija je povzročila močan izpad sredstev občine. 
Ta izpad je v naši občini v obdobju od leta 1959 do leta 1963 znašal kar 40 %>. 

Skupščina občine Tržič je že v začetku leta 1963 začela delno ukrepati, da 
bi se upadanje zasebne obrti ustavilo. V ta namen je bil sprejet nov odlok o 
občinski dokladi; stopnje doklad pa so se v nekaterih primerih zmanjšale tudi 
za 80 %> v primerjavi s prejšnjimi. Da bi rešili problem starejših obrtnikov in 
obrtnikov-invalidov, so ti po že citiranem odloku popolnoma oproščeni plače- 
vanja občinskih doklad. Z namenom, da bi se obrtna dejavnost pospešila in 
povečala, je občinska skupščina s posebnim odlokom črtala občinski prometni 
davek na usluge, prometni davek za obutev pa uskladila z višino v ostalih 
občinah. Število davčnih zavezancev v letu 1963 nasproti letu 1962 je ostalo 
tako skoraj neizpremenjeno, dočim so se obveznosti v letu 1963 zmanjšale 
nasproti letu 1962 za 45 °/o. To je povzročilo, da so posamezni obrtniki zvišali 
promet v letu 1963. 
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Ce želimo zasebno obrtno dejavnost še nadalje podpirati, je treba še 
marsikaj storiti. V prvi vrsti bi bilo treba spremeniti davčno lestvico za dohod- 
nino, ker je ta še vedno preveč progresivna. Verjetno bi bilo treba spremeniti 
tudi predpise o dohodnini, kakor tudi sam način pavšalne obdavčitve zasebne 
in družbene obrti. Za razvoj zasebne obrti bi bilo nujno spremeniti predpise o 
socialnem zavarovanju, ter na ta način zasebne obrtnike izenačiti z ostalimi 
proizvajalci. 

Program razvoja družbene in zasebne obrti smo v naši občini pričeli reše- 
vati in povezovati s predvidenim razvojem turizma, upoštevajoč pri tem na- 
raščanje maloobmejnega prometa. S tem bomo zagotovili ne samo skladen 
razvoj obrti, temveč vseh storitvenih dejavnosti. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima Ignac Karničnik. 
• 

Ignac Karničnik: Tovarišice in tovariši poslanci! V svoji razpravi 
se želim z nekaj besedami dotakniti predvsem tistega dela informacije oziroma 
poročila o osnovnih problemih razvoja obrti v SR Sloveniji, ki govori o grad- 
beni obrti. Že poročilo samo, ki je v celoti zelo skrbno pripravljeno, poudarja, 
da so obrtne zmogljivosti na področju gradbeništva sorazmerno močno razvite. 
Ta pojav je bil prav gotovo tudi nujen, saj se je v vsej dobi našega povojnega 
razvoja na področja gospodarske, komunalne in stanovanjske graditve precejšen 
del investicij usmerjal prav v gradbene objekte. 

Pri tem je v poročilu posebno važen podatek, ki pove, da se je s spreme- 
njeno strukturo investicij v korist družbenega standarda občutno povečala tudi 
udeležba obrtniških del pri novogradnjah in da je to dosegla pri stanovanjskih 
zgradbah že do 70 °/o vrednosti objektov. Smatram, da je treba pri taki struk- 
turi stroškov gradbenih del, pri katerih odpade pretežni del cene gradbenega 
objekta na obrtniška dela, temeljito proučiti vse možnosti, da bi se vrednostni 
delež obrtnih storitev v stanovanjski izgradnji zmanjšal brez bistvenih posledic 
za kvaliteto, vrsto ali estetsko izvedbo obrtnih del. 

Osnovni činitelj, ki bistveno vpliva na vrednost oziroma ceno posameznega 
kvadratnega metra uporabne stanovanjske površine, je še vedno v tem, v 
kakšnem obsegu in v kakšni izvedbi so po projektantovi ali naročnikovi zamisli 
zastopana obrtniška dela. To dejstvo nam v dobri meri odpira tudi ključ za 
rešitev problema, kako poceniti stanovanjsko gradnjo in s tem tudi stano- 
vanjsko najemnino. Mnoge razprave, ki so se vodile v raznih institucijah in 
tudi na najvišjih nivojih o tem, kako postopoma preiti na ekonomske najem- 
nine za stanovanja, so več ali manj našle izhodišče za ta proces v ceneni gradnji 
stanovanj. O tem problemu so mnogo razpravljali tudi na lanskoletni konferenci 
mest. Zaključek je bil povsem jasen: če želimo znižati stroške stanovanjske 
gradnje, moramo predvsem doseči pocenitev gradbeno-obrtniških storitev. Ta 
proces pa ne sme potekati izolirano od ostalih činiteljev. Treba bo dati projek- 
tantskim zavodom ustrezno sugestijo, da že v samem načrtu za gradnjo stano- 
vanjskega objekta predvidijo čimveč elementov, ki bi se dali industrijsko ozi- 
roma serijsko proizvajati. Ta metoda dela pa je smotrna samo takrat, kadar 
se gradi večje število enakih oziroma tipiziranih zgradb ali drugih objektov, ki 
imajo enake posamezne elemente. Brez določene tipizacije gradbeniških storitev 
bo zelo težko doseči večjo pocenitev teh del. To bo mogoče predvsem takrat, 
ko bodo ustrezno stališče o tem problemu zavzeli tudi arhitekti in urbanisti. 
Jugoslovanske potrebe po stanovanjski gradnji bodo še nekaj let zelo velike, 
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zato je treba videti tudi neko smotrnost v tem, da se določen tip stolpnice ali 
drugega stanovanjskega objekta gradi v večjem številu, in sicer v različnih 
krajih. Prav tako smatram, da bi lahko brez škode za urbanistični izgled večjih 
naselij v večji meri gradili določene tipe stanovanjskih objektov, s tipizi- 
ranimi vgrajenimi deli pohištva in ostale instalacijske opreme. Sedanji načini 
izvajanja vodovodnih in elektro instalacijskih del se v bistvu mnogo ne razli- 
kuje od postopka, ki so ga uporabljali pred desetletjem. Če bo dosedanji 
način gradenj še nadalje veljal kot edina in prevladujoča metoda, potem je zelo 
težko pričakovati pocenitev stanovanjske gradnje. 

Glede na to, da je stanovanje bistveni element življenjskega standarda, se 
mi zdi nujno poudariti potrebo po študiju in raziskavah, ki bi pojasnile, kako 
bi z industrijskim načinom proizvodnje nekaterih gradbeno obrtniških elementov, 
ali pa z boljšo tehnologijo dela v obrtništvu, dosegli zaželen smoter po ceneni, 
a vendar solidni gradnji stanovanj. 

Predsednik Tine Remškar: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Jože 
Laznik. 

Jože Laznik: Tovarišice in tovariši! V razpravi o obrti ne smemo pre- 
zreti vloge, ki jo ima zlasti storitvena obrt pri razvijanju življenjskega stan- 
darda v stanovanjskih naseljih. Ob pospešeni izgradnji stanovanj pogosto zane- 
marjamo ostale funkcionalne elemente, ki naj bi harmonično povezovali naselje 
in tako se nenadoma znajdemo pred ugotovitvijo, da večina stanovanjskih 
naselij ali sploh nima obrtnih delavnic, ali pa so te nezadostno in neprimerno 
urejene. Rezultat ankete Urbanističnega inštituta Slovenije, ki je zajela gospo- 
dinjstva nekaterih stanovanjskih skupnosti v večjih mestih naše republike, 
kažejo, da obstojajo stanovanjske skupnosti s 3000 prebivalci brez obrtnih 
delavnic. Prav tako imamo stanovanjske skupnosti kot npr. Sercerjeva in 
Litostroj v Ljubljani z okoli 5000 prebivalci, ki nimajo razvitih obrtnih delavnic 
za storitve gospodinjstvom, ki jih ta najpogosteje koristijo, kot so to vodovodno 
instalaterstvo in ključavničarstvo. 

Pogosto v novih naseljih ni nobenih prostorov za obrt, kar kaže na določeno 
slabost v urbanističnem planiranju in projektiranju. Dejstvo, da prevladujejo 
med nekaterimi anketiranimi gospodinjstvi veččlanske družine z dvema zapo- 
slenima, z visokim odstotkom zaposlenih žena, še bolj narekuje izpopolnjevanje 
obrti za opravljanje storitev gospodinjstvom in za osebno storitev. Tudi v 
naseljih, kjer obrtne delavnice obstoje, se le-te često pečajo s proizvodnjo 
oziroma z dejavnostjo za potrebe širšega tržišča. Taka dejavnost gre v mnogih 
primerih tako daleč, da delavnice sploh ne izvršujejo uslug posameznikom ali 
gospodinjstvom in se mora zato potrošnik obračati na obrtnika izven svojega 
naselja, čeprav se v njegovem najožjem stanovanjskem okolišu nahaja ustrezen 
obrat. 

Razvoj obrti bi bilo treba v bodoče usmerjati tako, da bi se storitvena obrt 
kot frizerska, čevljar in podobno, kot tudi nekatere storitve gospodinjstvom — 
razvijale smotrno ter se grupirale v naseljih čim bližje potrošniku. Hkrati pa bi 
morali odpravljati vse tiste faktorje, ki tak proces razvoja uslužnostne obrti 
onemogočajo. 

Kar zadeva obrt, bi bila naloga urbanistov predvsem v določanju lokacij 
obrtnih delavnic in rezervaciji površin, potrebnih za posamezne obrti v dolo- 
čenem naselju. Pri tem bi morali predvsem predvideti, katere obrtne dejavnosti 
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so nujno vezane na ožje stanovanjsko naselje ter kje in kako jih je vključiti, 
da bo naselje funkcionalno usklajeno. Za kritje potreb po osebnih in tehničnih 
storitvah so se v letu 1959 začeli formirati servisi stanovanjskih skupnosti za 
različne storitvene dejavnosti. Ker pa so se ti servisi stanovanjskih skupnosti 
v glavnem zaradi olajšav v družbenih dajatvah formirali večinoma iz že obsto- 
ječih obrtnih obratov, to ni privedlo do bistvenega povečanja storitvenih kapa- 
citet. V svojem poslovanju so zadržali vso konservativnost in zaostalost obratov, 
-iz katerih so se formirali. Bilo bi umestno, da se pri svojem poslovanju držijo 
načel, ki jih vsebuje zakon o stanovanjskih skupnostih. 

Stanovanjski servisi so imeli široke možnosti na področju gradbene obrti 
zlasti pri vzdrževanju in popravilu obstoječih stanovanjskih zgradb, vendar 
so te naloge zanemarjali ali pa jih niso bili v stanju opravljati. Stanovanjski 
sklad je tako obstajal brez potrebnih kapacitet za tekoča popravila in vzdrže- 
vanje kljub znatnim sredstvom, ki so bila v ta namen dana hišnim svetom s 
prenosom stanovanjskih zgradb v družbeno upravljanje. Za vzdrževanje in 
tekoča popravila obstoječih poslovnih in stanovanjskih zgradb bi bilo potrebno 
podpreti prizadevanja, ki vodijo k formiranju enotnih močnih organizacij s stro- 
kovno usposobljenimi delavci za tovrstne storitve. Pri tem bi se nudila možnost, 
da se v te organizacije vključijo tudi tiste storitvene obrti, ki pri uslugah gospo- 
dinjstvom ne bi dosegala potrebno rentabilnost. 

Na tržišču gradbenih storitev ugotavljamo izreden porast povpraševanja 
po uslugah za zaključna dela. Pri sodobni stanovanjski zgradbi z dobro oprem- 
ljenimi stanovanji, znašajo po sedanjih cenah stroški zaključnih del med 50 do 
54%, torej več kot polovico celotnih stroškov. Čeprav ti stroški predstavljajo 
tako visok delež, smo problemu teh stroškov v naši praksi posvečali mnogo 
premalo pozornosti. Ker so se gradbena podjetja branila razvijanja lastnih 
obratov za obrtne storitve, je šel razvoj izven njih, seveda stihijsko in pogosto 
tudi primitivno. Strokovni kadri so se neradi vključevali v to dejavnost z ute- 
meljitvijo, češ da nimajo v obrti kaj iskati. Nekoliko boljši je položaj pri 
inštalaterskih podjetjih. Zaradi obstoječe organizacijske razdrobljenosti ni mo- 
goče dobiti zanesljivega vpogleda nad stvarnim stanjem. Podatki o stanju zapo- 
slenosti v obratih za zaključna dela v SR Sloveniji, po podatkih Zavoda za 
statistiko, nas opozarjajo na izredno kritično stanje v naslednjih poklicih: krovci, 
polagalci podov, kamnoseki, tesarji, parketarji in podobno. Se bolj kritična 
je bodočnost teh poklicev z vidika vajencev. Tako zaposlujejo obrtne delavnice 
družbenega in zasebnega sektorja komunalnih podjetij in stanovanjskih skup- 
nosti v SR Sloveniji pri 313 strokovnih delavcih v kamnoseštvu in pri obdelavi 
umetnega kamna le 10 vajencev, v krovstvu 21 strokovnih delavcev in nobe- 
nega vajenca, dejavnost polaganja podov iz umetnih mas 116 strokovnih delav- 
cev in le 2 vajenca itd. Ugotovitev, da je stanje v tovrstni obrti nezadovoljivo, 
nam potrjujejo praktične izkušnje tako glede kvalitete, kot stalno zaostajanje 
zaključnih del pri gradnji stanovanjskih objektov. Prehod na industrializacijo 
stanovanjske gradnje zahteva največje spremembe na področju zaključnih del. 
Ta proces je dejansko že v teku in ga je treba s smotrnimi ukrepi le še pospe- 
ševati in spodbujati. Industrializacija zaključnih del obsega predvsem proiz- 
vodnjo določenih industrijsko izdelanih tipiziranih elementov. 

Potrebam gradbeništva po obrtnih storitvah v zaključnih delih ne moremo 
zadostiti samo z zahtevo po čim hitrejšem razvoju ustrezne obrti, pač pa je 
potrebno v ta namen razvijati močna sodobno opremljena in specializirana 
podjetja ali obrate za opravljanje zaključnih del. Najučinkovitejša podpora 
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takemu razvoju je poleg zagotovitve nujnih investicijskih kreditov zlasti stan- 
dardizacija in tipizacija gradbenih elementov. Investicije v te obrate pa imajo 
svojo utemeljitev le, če se pri večini gradenj družbenih stanovanj zagotovi ob- 
vezna uporaba tipizirane opreme. Ob vsem navedenem pa obstojajo tudi široke 
možnosti in potrebe po vključevanju obrtnih delavnic v zaključna dela na 
stanovanjskih in poslovnih zgradbah. Obrt bo še nadalje ostala pri tistih delih 
in detajlih, kjer se ročno delo išče kot posebna kvaliteta, ki je industrija ne 
more nadomestiti. Široke možnosti se zlasti nudijo obrtnikom pri vključevanju 
na tistih objektih, ki jih proces industrializacije in s tem tipizacije ne bo v celoti 
zajel. Končno se nudijo družbenim in zasebnim obrtnim delavnicam na podlagi 
določil o pogodbenem sodelovanju, ki jih vsebuje novi zakon o obrtnih delav- 
nicah samostojnih obrtnikov, možnost vključevanja v industrijski način dela 
pri zaključnih delih, zlasti pri deficitarnih storitvah. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovariš Miran Cvenk. 

Miran Cvenk: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da se 
v zvezi s predloženo informacijo o problemih obrtništva z nekaj besedami do- 
taknem vprašanja davčne politike do zasebnih obrtnikov. Pri tem ne mislim le 
na obrtnike, temveč tudi na zasebno gostinstvo in na druge podobne dejavnosti, 
ki jim običajno pravimo »samostojni poklici«. 

Uvodoma moram enako kot »informacija« ugotoviti, da naša davčna politika 
do zasebnih obrtnikov v zadnjih letih ni bila usklajena z gospodarskim raz- 
vojem in potrebami, ki jih terja standard občanov. Pretirano obravnavanje tega 
sektorja s fiskalnega vidika in togost davčnih predpisov sta ne malo pripo- 
mogla k temu, da se je število obrtnih delavnic v Sloveniji v razdobju od leta 
1956—1962 znižalo za okoli 4500 enot, to je kar za celo tretjino takratnih 
obratov. Navedeno znižanje števila obratov je bilo in je še čutiti na vsem pod- 
ročju, kjer zasebna obrt dopolnjuje družbeni sektor. To se močno čuti tudi pri 
uslužnostnih dejavnostih. Ta problem je še posebno pereč na podeželju, kjer so 
ponekod večja območja ostala brez obrtnikov. Navedena problematika se je 
pričela že v letu 1963 urejevati tudi z davčno politiko. Kljub temu, da so 
spremembe, ki jih je uvedla ta nova davčna politika zaradi spreminjanja in- 
strumentov, ki so jih plani za to leto že postavili, nekoliko zakasnile, menim, 
da dosedanji rezultati jasno kažejo željo, da bo ta politika uspešna. Za 1963. 
leto je že značilno, da ne zaznamujemo več znižanja števila obrtnih in gostinskih 
obratov; nasprotno, prišlo je celo do rahlega porasta. To je prvi rezultat tega, 
da je v 1963. letu odmerjena dohodnina nižja za 37 °/o, občinska doklada pa za 
6'% od davčne obveznosti v letu 1962. Pozitivno pa so na to davčno politiko 
reagirali tudi sami davčni zavezanci, s tem, da so svoj dohodek prikazali real- 
neje. Tako je prišlo kljub znižanju davščin do osnov, ki so bile pri pavšalistih 
za 23 % višje od osnov v letu 1962. S tem je davčni zavezanec pokazal zaupanje 
do nove davčne politike, hkrati pa tudi dokazal, da mu družba lahko zaupa. 
Z nadaljevanjem take politike bodo odpadle mnoge nevšečnosti, ki nastajajo 
v družbenem sektorju, povsod tam, kjer ga dopolnjuje zasebni sektor. Tudi 
občan bo na ta način laže prišel do uslug, brez katerih njegov standard ne pride 
do povsem zadovoljivega izraza. Zal se nova načela, deloma zaradi že omenjenih 
vzrokov niso realizirala v celoti in ne povsod. Vsekakor pa so že doseženi uspehi, 
kar lahko ugotovimo na terenu. Odstranjeni so bili fiskalni pomisleki tudi 
v tistih krajih, kjer so bili ti v letu 1963 še dokaj močni. Zato sodim, da je 

s 
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treba nadaljevati z zastavljeno davčno politiko. Pri tem so pomembne izkušnje 
iz tistih delov Slovenije, ki so s to davčno politiko že v letu 1963 uspeli. Jasno 
je, da je tako za obrtnika, kakor tudi za davčnega organa najugodnejša oblika 
obdavčevanja, pavšaliranje — to je pogodbeno že v naprej določen davek. Ta 
način obdavčevanja daje obrtniku in gostincu ustrezno sigurnost, omogoča mu 
boljše in načrtnejše gospodarjenje ter ga varuje pred davčnimi pregoni, ki so 
imeli v praksi premnogokrat za ozadje le formalnosti. Mislim, da je pavšalna 
obdavčitev zasebnega obrtnika najpravilnejša in najuspešnejša oblika obdavče- 
vanja in da naj bi bili nepavšalirani tisti obrati, s posebnimi pogoji. Odločitev 
o konkretni obliki obdavčitve v določenih primerih naj bi bila zadeva same 
občine. Pri tem je važno tudi to, da se pri vnaprej določenih davkih lažje 
ugotove pogoji, v katerih bo živel davčni zavezanec s svojo družino v tekočem 
letu. Zaslužek v zasebnem sektorju je treba prilagoditi splošnim načelom, da 
vsakdo prejme toliko, kolikor družbi daje. Vsako fiskalno odvzemanje zaslužka 
pa ni upravičeno in tudi ni v skladu z načeli nagrajevanja po delu. Pri vsem 
tem zasebni sektor ne bo mogel konkurirati dobro organiziranemu družbe- 
nemu obratu ali obratno, dober zasebni obrat bo prisilil družbenega k večji 
gospodarnosti. 

Sledeč rezultatom leta 1963 lahko pričakujemo ponoven dvig-števila obrtnih 
in gostinskih obratov. To bo pa nujno privedlo tudi do višjih proračunskih 
dohodkov od obrti, namesto od destimulativnih fiskalnih prijemov. 

Končno želim pripomniti še nekaj. V preteklem letu so sprejeli okraji 
okvirne stopnje za občinske doklade obrtnikov in z njimi podprli načrtno 
davčno politiko. Mnenja sem, da so s temi ukrepi, zlasti na nekaterih območjih 
vplivali tako prepričljivo, da bi bilo prav, da tudi občine temu prilagode obdav- 
čitve z občinskimi dokladami. Seveda je to mogoče le pod pogojem, da občinske 
skupščine to novo davčno politiko revidirajo, nadzirajo njeno izvajanje ter 
odpravljajo togosti, ki se še na tem področju pojavljajo. Menim, da bo tako 
obravnavanje obrtništva prispevalo k reševanju problemov, ki nastopajo v tej 
panogi gospodarstva, in da bo taka davčna politika stimulirala tako obrtnika 
kakor tudi koristnika njegovih uslug. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovariš Tone Fajfar. 

Tone Fajfar: Tovariši in tovarišice! Danes pravzaprav prvič naša 
republiška skupščina tako celovito razpravlja o, obrti. To priložnost, ko se 
sprejema zakon o zasebni obrti, smo mislim, posrečeno povezali s tem, da v 
celoti pregledamo stanje na tem zelo važnem področju, ki je bilo dosedaj, 
mirno lahko rečemo, najbolj zanemarjeno vsa leta naše graditve. V tem času 
smo mi sicer želeli nek hiter napredek, ki smo ga tudi dosegli, vendar smo ob 
tem napredku povzročili tudi velike praznine, ki jih čutimo še danes in ki jih 
bomo še bolj čutili v bodoče. 

Ko govorimo o družbeni obrti, se strinjam s tem, da ne smemo pod 
besedo »obrt« razumeti samo obrtne obrate, ampak vse vrste uslug, ki jih 
danes zahteva moderno življenje in pa industrijski razvoj. Pri tem si je treba 
biti po mojem mnenju na jasnem, da s starim rokodelskim načinom v družbeni 
obrti ne bomo prišli nikamor. Tudi izkušnje zadnjih let nam jasno kažejo, da 
so vse primitivne oblike ročnega dela in mojstrstva v obrti propadle — ta 
velja tudi za tista družbena obrtna podjetja, ki so s takim delom začela in 
nadaljevala. Mnogo obrtnih podjetij družbenega sektorja je tako precej neo- 
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pazno propadlo in se nihče ni za to razburjal. Če je propadlo kmetijsko posestvo 
ali pa neka tovarna, je bil to splošen družbeni problem, medtem ko se zaradi 
propada nekega obrtnega podjetja nihče ni resno razburjal. Naše občine so se 
hitro otresle vsakega takega podjetja, ki se je pokazalo, da je življenjsko nespo- 
sobno, seveda ne da bi pri tem mislile na kakršnokoli nadomestilo. 

Slišali smo tudi o tako imenovani industriji uslug. Tovrstne usluge, oziroma 
tisto, kar bi nam moral dajati naš družbeni sektor obrti, zahteva, da bi morali 
začeti organizirati take vrste gospodarskih uslužnostnih organizacij, ki bi bile 
na najvišji stopnji tehničnega in delovnega procesa in ki bi zajele čim širša 
področja. Vzemimo samo nekaj primerov, kakršnih pa bi lahko naštel zelo 
veliko. Ali ne bi mogli v Sloveniji urediti enotno servisno službo na vseh glavnih 
avtomobilskih cestah? Tovrstno organizacijo bi lahko vodilo eno samo podjetje, 
recimo Petrol ali kdor koli, ki lahko opravlja podobne uslužnostne storitve 
na teh cestah. 

Drug primer je vprašanje vzdrževanja stavb, recimo v takem mestu, kakor 
je Ljubljana. V ta namen bi bilo smotrno angažirati eno samo gradbeno pod- 
jetje. ki bi bilo dovolj močno in ki bi razpolagalo z zadostno mehanizacijo in 
motorizacijo ter z vrsto specialnih delavnic, s katerimi bi zajelo področje celega 
mesta, ali pa <fclo več. Poudarjam, da je to izvedljivo, saj so tak primer že 
uspešno rešili v Zagrebu. Pri nas pa nasprotno ni bilo nobenega tovrstnega 
poskusa, ampak razpravljamo samo o servisih stanovanjskih skupnosti. Prav 
tako se v Ljubljani vsiljuje problem velike kemične čistilnice za področje celega 
mesta. Saj je znano, v kakšni krizi živijo naši potrošniki glede teh uslug. Kljub 
temu, da se razmišlja o tem problemu že nekaj let, do sedaj ni bilo danih no- 
benih sredstev za zgraditev takšnega obrata. Ali pa naslednje: v Ljubljani so 
bili nabavljeni stroji za visoko mehanizirano popravljalnico čevljev, vendar se 
do danes še ni našel nihče, ki bi te stroje prevzel, oziroma organiziral poprav- 
ljalnico za potrebe vsega mesta. Tak primer sem videl v Krakovu, kjer so pod 
pogoji tamkajšnjega bolj administrativnega gospodarstva vseeno uspeli povsem 
zadovoljiti potrebe po čevljarskih uslugah skoraj polmilijonskega mesta. Mi pa 
za Ljubljano tega ne znamo rešiti. 

Omenil bi še dober primer, na žalost je teh pri nas le malo, ki je naveden 
v priloženi dokumentaciji k našemu poročilu, to je primer elektro-tehničnega 
podjetja v Kranju, ki je s pogodbenimi odnosi s tovarnami prevzelo vzdrževanje 
električnih naprav za vrsto industrijskih obratov za vso Gorenjsko. To je primer, 
ki nam nakazuje, da se da tudi pri nas marsikaj napraviti. Narejeni so bili 
poskusi, da bi tipizirali storitve na področju avtomehanike, tako da bi združili 
celo vrsto manjših avtomehaničnih delavnic ter jih med seboj povezali v širšo 
specializirano organizacijo, v okviru katere bi si lahko razdelili delo in s tem 
dosegli mnogo ve^je učinke. Znano je, da so delali tovrstne poskuse v Celju 
in da so takrat govorili o nekaterih mnogo boljših uspehih kot so jih dosegli 
dotlej.. 

Ko govorimo o družbenem sektorju obrti, se moramo zavedati, da ne mo- 
remo vsega obvladati naenkrat. Prav tako nima smisla, da rešujemo to, kar že 
propada in kar bo verjetno propadlo, temveč da je treba iskati boljših in teme- 
ljitejših rešitev. Pri tem niso važne meje občin, saj bi lahko z bolj razvitim 
načinom dela zajeli mnogo širša področja, jih temeljiteje obdelali, pocenili 
usluge, kar je ekonomsko še predvsem zelo pomembno, da bi izvrševali 
te usluge, mnogo hitreje kot sedaj. Zakaj na primer še nismo uspeli organizirati 
prevoznih, ambulantnih popravljalnic radio aparatov, termičnih .aparatov, hla- 
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dilnikov in tako dalje, tako da bi te lahko opravljale popravila tudi na domovih 
v bolj oddaljenih krajih, ne pa da je treba te aparate prevažati do delavnice in 
nazaj, pri čemer se često uniči polovico tistega, kar je bilo že popravljenega. 
Nakazanih je cela vrsta idej, samo na žalost, se te stvari rešujejo na zelo ozkih 
področjih, često le na področjih samih občin, kjer se za to zavzame kak pameten 
človek. Tistega, ki bi te stvari organiziral, povezoval, spodbujal in dajal tehnične 
rešitve, v Sloveniji na žalost nismo imeli in ga še danes nimamo. Tudi poročilo 
o stanju obrti govori, da je ureditev teh problemov nujna, da jih moramo tudi 
končno rešiti. 

Druga stvar je, da imata tudi trgovina in industrija do potrošnika velike 
obveznosti v servisnih dejavnostih, kar nekateri poskušajo tudi na nek način 
reševati. V današnji razpravi pa smo že slišali veliko pripomb in bi jih lahko 
še več, o tem, kako so te generacije minimalne, kako so često samo fiktivne, 
kako danes naša industrija ne oskrbuje servisov z rezervnimi deli niti za svoje 
izdelke. Prav tako smo slišali, kako trgovina brezvestno vsiljuje potrošnikom 
vsakovrstno robo, nabavljeno po vsem svetu in čim to robo proda, nima po- 
trošnik nikakršne možnosti, da v kakršnemkoli razumnem roku lahko realizira 
svoje reklamacije, ali pa celo, da se potem za daljšo dobo oskrbi za redno 
vzdrževanje in popravila takih izdelkov. Tukaj mislim, tudi na. večjo odgovor- 
nost naše tržne inšpekcije, saj imamo na tem področju precej zakonskih pred- 
pisov. Potrebno bi bilo predvsem zelo zaostriti odgovornost trgovine in indu- 
strije do koristnikov njihovega blaga, za katerega sicer formalno prevzemajo 
določena jamstva, dejansko pa jih skoraj nikjer ali pa le z redkimi izjemami 
tudi izvršujejo. Človeku je kar težko, ko bere v naših časopisih med pismi 
bralcev tudi kako pohvalo, kako se je izkazalo to in to podjetje, ki je hitro 
zamenjalo pokvarjen izdelek ali izvršilo neko popravilo, kar vse je v razvitem 
gospodarstvu povsem normalna stvar, pri nas pa je to izjema, ki jo moraš 
objaviti v časopisju za zgled drugim. 

Nekdo od tovarišev je prej upravičeno kritično govoril o urbanizmu. Mi 
smo zgradili lepa mesta, ki jih kažemo vsem gostom, z lepimi panoramami, z 
lepimi trgi, lepo razsvetljavo; če pa bi se poglobili v probleme teh mest, bi 
videli, da so prav ta lepa mesta, s katerimi se bahamo, neurejena prav na 
področju uslug, ki jih prebivalci potrebujejo za normalno življenje v teh mestih. 
Na vse to ni nihče mislil, pa naj bodo to naši arhitekti, inženirji, urbanisti ali 
pa tudi politiki. 

Eden izmed osnovnih problemov družbene, predvsem pa uslužnostne obrti, 
je pomanjkanje poslovnih prostorov, kjer pa ti obstajajo, so pa tako oddaljeni 
in tako dislocirani, da predstavlja to včasih za potrošnika skoraj nepremagljivo 
težavo, da pride do potrebnih uslug. Zato bi moralo biti po mojem mnenju 
v bodoče pri planiranju in ocenjevanju teh potreb prebivalstva eden od zelo 
važnih elementov. Mi sicer še dokaj pogosto mislimo na trgovine, v zadnjem 
času celo na garaže, vendar pa na ostale usluge zelo redko mislimo. Z lučjo 
lahko iščemo arhitekta, ki je te servisne delavnice vključil v svoje urbanistične 
rešitve. 

Nadalje bi omenil stanovanjske servise. O tem je bilo tu že govora, mislim 
pa, da je tudi o tem treba reči jasno besedo. Stanovanjski servisi so organizacije 
stanovanjskih skupnosti, ki naj pomagajo prebivalcem pri nuđenju najbolj 
osnovnih pomoči v gospodinjstvih itd. Medtem pa so se ustanavljali stanovanjski 
servisi za razne obrtne dejavnosti. Pogosto se je dogajalo, da je občina, takrat 
ko je neka obrtna dejavnost tako rekoč propadala ali bila na robu propada, 
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rešila to dejavnost s tem, da ji je dala status servisa stanovanjske skupnosti. 
Na ta način ta obrat naenkrat ni imel nobenih družbenih obveznosti, imel pa 
je naenkrat vodo in elektriko po gospodinjskih cenah. Čim so videli, da se na ta 
način da zaslužiti, so začeli te servise spreminjati v proizvodne organizacije. Mi 
imamo danes servise stanovanjskih skupnosti, ki zidajo hiše, ki se vključujejo v 
novogradnje, izdelujejo razne proizvode in imamo celo servise, ki so hkrati za- 
stopniki raznih tovarn in ki vršijo za nje servisno službo. Vse to se vrši v okviru 
in pod naslovom »servisov stanovanjskih skupnosti«, od katerih pa seveda nimajo 
stanovalci ničesar. Mogoče ima od tega kak večji dohodek stanovanjska skup- 
nost, ki take servise prav zaradi tega, ker ji predstavljajo nek vir dohodkov, 
tudi vzdržuje in celo širi. Na tržišču pa povzročajo taki servisi veliko zmedo 
in mnogo nejevolj, predvsem pri obrtnih organizacijah družbenega sektorja, 
ki morajo vse obveznosti do družbe izpolnjevati, pa vendar so kljub temu včasih 
njihove usluge cenejše kot pa pri takih, ki živijo v tako privilegiranem položaju. 
Mislim, da bi bilo treba servise stanovanjskih skupnosti končno postaviti na 
pravo mesto in tudi analizirati, kaj je pravzaprav narobe. Treba bi bilo te 
servise ali ukiniti ali pa jih vključiti v širše omrežje servisnih dejavnosti, ki bi 
zajelo neko širše področje. Lahko bi ostali kot center za sprejemanje naročil, ne 
pa da še naprej kvarijo razpoloženje in to predvsem zato, ker ne služijo svojemu 
namenu. 

V našem poročilu za to sejo je tudi navedeno, da je obrt — to velja tudi 
za družbeno obrt — pravzaprav v nekem neenakopravnem položaju nasproti 
ostalemu gospodarstvu, zlasti nasproti industriji. To se nanaša na njene mož- 
nosti, kako priti do sredstev za investicije. V poročilu ste brali, da se je obrt 
investirala v glavnem iz lastnih sredstev podjetij, da se je samo majhen odsto- 
tek črpal iz družbenih investicijskih skladov, in še to samo iz občinskih, medtem 
ko so bile obrti v glavnem zaprta vrata do vseh okrajnih in višjih skladov, 
kakor tudi do bančnih kreditov. Če hočemo doseči to, o čemer govorimo, mo- 
ramo tudi obrti omogočiti enake možnosti, da pride do kreditov kot ostale 
panoge' našega gospodarstva. 

Druga precej nenormalna stvar je, da so zaslužki v obrti redno precej 
nižji kot v industriji. Zato ni čudno, da danes ni dosti čisto profesionalnih 
obrtnih delavcev in da ti rajši delajo na povsem drugih delih v tovarnah, kot 
da bi delali v obrtnih delavnicah. Skrb za družbeni standard v tej razbiti in 
mali družbeni obrti je skoraj neučinkovita. Do stanovanj preko teh organizacij 
ne pridejo, nimajo počitniških domov ter cele vrste raznih ugodnosti, ki jih 
imajo delavci v drugih panogah našega gospodarstva. Zaradi vsega tega je 
zaposlitev v družbeni obrti postala zelo neprivlačna, zaradi česar se malo ljudi 
odloča za vajence v teh vrstah obrti, kar je tudi eden od razlogov, zakaj obrt 
zaostaja. Kar pa smo v to obrt investirali, smo v glavnem za v industrializacijo 
obrtnih delavnic. Vse te bivše obrtne delavnice, v katere so občine dosedaj 
investirale, nosijo v glavnem že naslov industrijskih obratov, kar pomeni, da 
smo dejansko investirali v industrijo, ne pa v obrt. Od celotnih investicij, 
kar smo jih dali pod firmo obrti, je mogoče šlo le 10—12% za storitvene obrti, 
vse drugo pa za proizvodne obrti. Zato se ne smemo čuditi, če imamo danes na 
tem področju tak položaj. 

Zanemarjamo tudi možnosti, ki jih obrt predstavlja kot izvor deviz 
pri izvozu, v turizmu itd. Italija je na primer lani izvozila za 100 milijard 
lir obrtnih izdelkov, vsa Jugoslavija pa le za okoli 6 milijard dinarjev. Mislim, 
da so tu dane še ogromne možnosti, da bi z boljšim izkoriščanjem in z organi- 
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ziranjem vseh kapacitet, ki so na razpolago, bodisi v domači, kakor tudi v 
umetni obrti, lahko dosegli veliko večje uspehe tudi na mednarodnem tržišču. 
Tako pa imamo zelo malo te robe za izvoz in za prodajo turistom. 

Danes upam, da bomo sprejeli zakon o zasebni obrti, ki bo uredil to vpra- 
šanje in ki bo pomenil v neki meri preobrat v politiki do privatne obrti. Ta 
preobrat je bil deloma izvršen že lansko leto. Mogoče se spomnite, da je tudi 
predsednik Tito posegel v to razpravo', ter da smo lansko leto sprejeli zvezni 
zakon, za katerega se je posebno zavzemal in pri njem tudi osebno sodeloval 
tovariš Kardelj in da so mnoge ideje v tem zakonu, čisto njegova zamisel — 
na primer o pogodbenih delavnicah itd. Ob sprejemanju zveznega zakona in 
ustreznih predpisov je nastopil med privatnimi obrtniki določen optimizem. 
Nastalo je drugačno razpoloženje od prejšnjega, ko je vse kazalo, da bo zasebna 
obrt zelo hitro zatrta, ker je vsa pot do takrat šla res čisto jasno in rekel bi 
neustavljivo v to smer. Pokazalo' se je, da tudi nova politika, izražena v zvez- 
nem zakonu, oziroma, da sam zakon in novi predpisi ne zadostujejo, ampak, 
da je najvažnejši odnos družbe do privatnega obrtnika, pri čemer je pravzaprav 
davek tisto, ki v nekem smislu najbolj konkretno odraža, kakšna je politika. 
Kakšni so bili davki, tovariši, sami dobro veste. Tu ne bom našteval nekaterih 
zelo drastičnih primerov. Vendar ni bil samo davek tisto, s katerim se je tako 
razpoloženje ustvarilo v družbi, pač pa je obstajalo tudi nerazpoloženje do 
obrtnika privatnika, ki je pogosto veljal za špekulanta, za družbi škodljivega, 
skratka za sumljivega človeka, ki je doživljal mnogo vsakovrstnih neprijetnosti, 
kamorkoli se je obrnil. Obrtniki so bili dostikrat tudi sami krivi za tako razpo- 
loženje do njih samih. Spomnimo se časov nekaj let nazaj, ko so nekateri svoj 
privilegirani položaj na tržišču prav nesramno izkoriščali. Toda davčna poli- 
tika, ki> je bila prvič zasnovana že v zveznem predpisu po lestvici, ki je jemala 
do 80% že pri milijonu dohodka, potem občinske doklade, vsakovrstne takse 
na firmo, famozno obdavčenje obrtniških telefonov, ki je bilo' kasneje odprav- 
ljeno, vse to je povzročilo, da je obrnik, -ki je imel na primer enega, dva ali 
tri delavce in ki je dosegel vsaj 1 milijon dohodka, če ga je realno prijavil, 
izgubil več, kot pa je zaslužil. Dostikrat je še doplačal, da je lahko obrt 
izvrševal, njegov osebni zaslužek, potreben za življenje, pa je izgubil. Posledica 
tega je bila, da so obrtniki promet in dohodke utajevali, da so občine dostikrat 
tolerirale tudi to uvajanje, vendar je obstajala možnost, da si lahko na bazi 
zakonskih predpisov kateregakoli obrtnika docela onemogočil. In to se je tudi 
dogaj alo. 

Zveznemu Izvršnemu svetu smo predlagali, da bi se davčni sistem za pri- 
vatno obrt uredil na nek normalen način, kjer naj bi bile merilo za davčne 
obveznosti privatnega obrtnika enake obveznosti, kot jih ima družbeni sektor, 
oziroma dohodek visokokvalificiranega delavca v družbenem sektorju. To naj 
bi bil kriterij, po katerem naj bi se odrejali davki za zasebno obrt. Nadalje smo 
predlagali, da je treba na vsak način izdati precizne zakonske predpise o davku 
zaradi tega, da jih ne bo mogel ne obrtnik ne davkar samovoljno izigravati. 
V teh predpisih mora biti točno določeno, da se obdavčuje le čisti dohodek, 
kaj vse se od skupnega dohodka odbije kot odbitna postavka, da se priznajo 
poslovne knjige kot javnopraven dokument, ki ga lahko ovržeš samo takrat, 
ko mu dokažeš, da je goljufal. Le na tako ugotovljeni čisti dohodek se potem 
lahko predpiše razumna progresivna lestvica za proizvodno obrt, medtem ko 
naj bi bil davek za storitveno obrt pavšalen. Na žalost do danes takih zveznih 
predpisov ni, zato mislim, da bi bilo treba, da bi naši republiški organi vztrajali 
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in pritiskali na to, da se taki predpisi izdajo. Tudi izgovor, ki smo ga danes 
.slišali, da naše davčne uprave nimajo dovolj kvalificiranih kadrov, da bi lahko 
vodile tako jasno in čisto politiko, ker bi ito zahtevalo več znanja, več analiz 
in tudi več pregledov poslovnih knjig, ne drži. Če hočemo voditi kakršnokoli 
politiko, mora biti davčni odnos med družbo in privatnim proizvajalcem po- 
polnoma jasen, ne pa tako kot je sedaj, ko je davčni referent tisti, ki vodi 
privatno obrtniško politiko na občinah in lahko tudi po svojem okusu, oziroma 
po svojem razpoloženju ali nerazpoloženju določa davek. Prišli smo že tako 
daleč, da se ne obdavčuje dohodek, ampak se kot osnovna baza za obdavče- 
vanje jemlje promet, kar je seveda popolnoma nevzdržljivo, ker je promet 
lahko samo pomožni pokazatelj za ugotavljanje dohodka. Opozarjam, da je 
ta nejasen odnos in .ti pomanjkljivi in nemogoči predpisi, ki so do sedaj 
veljali, dostikrat leglo korupcije med davčnimi organi. Nešteto je bilo primerov 
v državi in tudi v Sloveniji, da so se celo rtaki, ki so veljali za dobre davkarje, 
dali podkupiti, se povezali s posameznimi obrtniki in jim predpisovali dosti 
manjše davke. Vse to je bilo mogoče ravno v takem sistemu. Mislim, da bomo 
s preciznimi davčnimi predpisi dosegli normalne odnose in veliko boljšo davčno 
moralo, kar bi izdatno pripomoglo k reševanju vprašanja privatnega sektorja. 

Pri privatnih obrtnikih je še ta pomanjkljivost, katero so nekateri tovariši 
tudi omenili, da za privatne obrtnike socialno zavarovanje ne obstoji, kar pa 
se obljublja že najmanj 5 ali 7 let. Zdaj nekako kaže, da bodo tudi privatni 
obrtniki enakopravno vključeni v socialno zavarovanje po istih principih kot 
delavci. Mnenja sem, da je treba to brezpogojno zahtevati, zahtevati pa bi bilo 
treba še nekaj: Ker so med sedanjimi privatnimi obrtniki v glavnem starejši 
ljudje, stari nad 50—60 let, bi po mojem moral delovati ta zakon takoj in v 
celoti. Zahtevati bi bilo treba, da privatna obrt iz svojih prispevkov zagotovi 
vzdrževanje celotnih obveznosti socialnega zavarovanja. Če pa bo tak, danes 
že 60-letni obrtnik, moral čakati še 10 ali 20 let na pokojnino, potem bo učinek 
takega zakona prišel do izraza šele v bodočih generacijah. Takrat pa seveda 
sedanja obrt, ki je že tako precej na koncu, ne bo imela tu več kaj iskati. 

V zvezi z novim zakonom o zasebni obrti, ki izhaja iz ustavnih določil o 
enakopravnosti vsakega delovnega človeka pri nas, je treba reči, da vsebuje vrsto 
določb, ki so važne za nadaljnje razvijanje obrtniških kapacitet, ki danes še 
obstojajo in ki jih ni tako malo. Niso pa izkoriščene, kar bo v večji meri mogoče 
po novem zakonu. Tu je zlasti pomembno vprašanje kooperacije med privatnim 
obrtnikom in družbenim sektorjem, bodisi z družbeno-obrtno organizacijo, trgo- 
vino ali industrijo. To, kar je bilo do sedaj v glavnem tako rekoč prepovedano 
in kaznivo, v novem zakonu priporočamo in se zato tu odpira široka možnost, 
da se predvsem kapacitete privatne proizvodne obrti čimbolj izkoristijo in po- 
vežejo z družbenim sektorjem in privatni obrtniki postanejo dejansko nekakšni 
zunanji obrati ali delavnice družbenega sektorja. V tej smeri pa je tudi per- 
spektiva razvoja privatne proizvodne obrti. 

Poleg tega je v zakonu predvidena še ena zelo pomembna stvar, to je 
možnost ustanavljanja družbeno pogodbenih obrtnih delavnic. S tem odpiramo 
vrata vsakemu sposobnemu delavoljnemu človeku, ki je pripravljen dati svoje 
prostore, stroje in predvsem svojo poslovno in strokovno sposobnost na razpo- 
lago družbi, da organizira družbeno- delavnico s svojimi sredstvi, s tem, da se 
družba tudi njemu enakopravno oddolži za to in da mu omogoči tudi dober 
zaslužek. Po moj&m mišljenju imamo tu še mnogo skritih možnosti, saj lahko 
dobimo na ta način nekaj sto obrtnih obratov, če bodo znali v naših občinah 
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k temu pravilno pristopiti in dejansko vzbuditi ekonomsko zainteresiranost pri 
obrtnikih. To je za pametne, poslovne ljudi res lepa priložnost, da razvijejo 
svoje sposobnosti in da dobe od družbe za svoje delo dejansko protivrednost. 
Kljub temu, da je še mnogo drugih stvari, se pri tem ne bi več dosti zadrževal, 
pač pa bi spregovoril še nekaj besed o zbornicah. 

Slišali smo podpredsednika zbornice, ki je zagotavljal pripravljenost zbor- 
nic, da se malo bolj zavzamejo^ za obrt. Mislim, tovariši, da je treba biti glede 
zbornic v nečem na jasnem. Zbornice niso same sebi namen, ampak so to 
organizacije naših gospodarskih podjetij. Zbornice imajo svoje članstvo in treba 
je doseči, da bo to njihovo članstvo začelo aktivno sodelovati pri delu zbornic, 
ne pa da to delo prepuščajo zborničnemu aparatu. Ker bodo ti ljudje v zbor- 
nicah, kakor imamo izkušnje, bolj malo naredili, je treba zagotoviti zlasti na 
področju obrti, da k temu delu pritegnemo v najširši meri iniciativnost članstva. 
Pri tem naj jih ne vežemo kot sedaj z nekimi okrajnimi in ne vem kakšnimi 
drugimi mejami, ampak, da prilagodimo organizacijo zbornice potrebam terena, 
da jo približamo predvsem področju obrti, pa tudi potrebam trgovine, gostin- 
stva in podobno, s tem, da dopustimo, da se ustvarjajo taki organizmi, ki bodo. 
skrbeli za to, da bodo sami neposredni interesenti organizirali neko aktivnost 
za razvoj teh panog. V nekdanjih zbornicah, ko smo imeli še majhne okraje, se 
je precej napravilo z raznimi tečaji in vsemi mogočimi oblikami strokovnega 
izobraževanja itd.; danes pa je vse /to zamrlo, ker ni nikogar, ki bi se s tem 
pečal. Eden ali dva referenta za obrtništvo v republiških ali v okrajni zbornici 
pač ne moreta nič posebnega napraviti in je popolnoma iluzorno pričakovati 
od sedanje organizacije, ki je sicer začasna, kakršnegakoli večjega uspeha. 
Razumem tudi, da ne bi bilo prav, zahtevati od take organizacije, kot je danes, 
ne vem kakšnih uspehov, vendar je treba iskati novih oblik dela, treba je 
omogočiti tako družbenemu kot privatnemu sektorju obrti, da se aktivno po- 
vežeta pri delu. Začneta naj z večjim strokovnim izobraževanjem, tako da bo 
naša obrt usklajena z razvojem tehnike, kjer mi močno zaostajamo za doga- 
janjem v svetu. Vse to ni mogoče urejati iz Ljubljane, Maribora, Celja ali 
Kopra, pač pa je treba tem organizmom ustrezno omogočiti, da se na terenu 
razvije osnovna zbornična organizacija. Predvsem velja to za obrt, kjer bo 
potrebno sprostiti možnosti in iniciativo, zbornica pa bo pri tem pomagala, 
prav tako bo zbornica tudi morala preskrbeti sredstva za namene, o katerih 
je naše poročik* govorilo. Treba je ustvariti take organizacije, ki bodo res 
skrbele za tehnični dvig obrti in za strokovno izpolnjevanje posameznih vrst 
obrtnih uslug. Za te namene nimamo v Sloveniji nobenega organa, imajo pa ga 
na Hrvaškem in v Srbiji. V Sloveniji smo to popolnoma zanemarili in je se tisto, 
kar smo imeli pred leti, propadlo. Tu bo treba storiti nekaj, kar bi vsaj malo pri- 
bližalo temu, kar imajo v drugih deželah za to področje gospodarstva. V Nemčiji, 
ne samo, da imajo posebne stolice za obrt na posameznih tehniških in ekonomskih 
fakultetah, ampak imajo celo vrsto inštitutov ter silno razvito strokovno šolstvo. 
Pri nas pa obrtno šolstvo zadnja leta propada. Drugod se za to ogromno žrtvuje, 
ker se družba zaveda, da je obrt gospodarska panoga, ki močno dopolnjuje 
življenje. V Zahodni Nemčiji je v obrtni in v drugih terciarnih dejavnostih 
zaposlenih v odstotku znatno več ljudi kot pri nas. Zato moramo skrbeti, da 
bomo zdaj, ko bomo te zakone sprejeli, napravili resničen prelom v tem smislu, 
da se bodo občine bolj poglobile v to problematiko in, da ne bodo obrtne 
politike na občinah vodili le davčni referenti, ampak resnično občinske skup- 
ščine in njihovi predsedniki. Tu je treba napraviti res temeljit preokret, ne pa 
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da bo spet stvar šla mimo, ko se bodo ušesa ohladila, kot je to bilo lansko 
leto, ko je bilo sicer povedanih nekaj zelo spodbudnih stvari celo od Tita sa- 
mega in od drugod, pa so potem vsi kmalu na to pozabili in začeli spet skrbeti 
samo za to, kako bi vsaj za silo in čim hitreje napolnili svoje občinske bla- 
gajne. Seveda je posledica tega bila, da so bih viri za črpanje od dne do dne 
manjši. Po mojem je res skrajni čas, da se nad temi stvarmi resno zamislimo in 
skušamo doseči v občinah ustrezajoče ukrepe, spremembo mišljenj in prakse, 
prav tako pa tudi v drugih organih, ki se ne morejo otresti odgovornosti za 
vodenje neke razumne politike, ne da bi vse breme prevrgli samo na občine. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovarišica inž. Jelka Kajzers- 
berger. 

Inž. Jelka Kajzersberger: Tovarišice in tovariši poslanci! Spre- 
govorila bi rada nekaj besed o obrti in njeni povezavi s turizmom. Podobno to 
navaja informacija o osnovnih problemih razvoja obrti Socialistične republike 
Slovenije, je tudi v celjskem okraju obrtna in storitvena dejavnost najbolj 
zaostala gospodarska panoga. Vsi pokazatelji kažejo, da takšno stanje že po- 
vzroča gospodarstvu škodo in da kvari splošno razpoloženje državljanov. 

Storitvena obrt bi se morala poleg tega, da nudi državljanom ob vsakem 
času kvalitetne usluge, predvsem na turističnih področjih močneje usmeriti na 
nuđenje specialnih in kvalitetnih uslug domačemu in inozemskemu turistu, 
zlasti pa slednjemu, ker je ta zaradi dotoka deviz posebno zanimiv. Na turi- 
stičnih področjih bi zato morale biti v čimvečji meri razvite predvsem naslednje 
obrtne dejavnosti: avtomehanika z delavnicami za popravilo vozil, frizerski 
saloni, brivnice, pekarne, slaščičarne, avtotaksi služba, kemične čistilnice, pral- 
nice ter obrti, ki lahko v najkrajšem času izvrše določena manjša popravila, 
kot so to čevljarske in krojaške delavnice. Zal moramo ugotoviti, da se je tem 
problemom posvečalo kaj malo skrbi in da je to vprašanje skrajno zanemarjeno 
in sploh ne ustreza rastočim potrebam. 

Naslednji pregled vsaj do neke mere to trditev dokumentira: O stanju 
obrti v občinah Laško, Mozirje, Šmarje in Velenje imamo naslednje podatke: 
za avtomehaniko imamo v Laškem 7 delavcev tako, da odpade na 1 delavca 
2633 prebivalcev; v Mozirju enega za vseh 15 106 občanov, v Šmarju odpade 
na enega avtomehanika 2385 prebivalcev in v Velenju na enega mehanika 
23 770 prebivalcev. 

V slaščičarstvu imamo v Laškem enega delavca na 18 431 občanov, v Mo- 
zirju enega na 5035 občanov, v Šmarju enega na 10 385 in v Velenju enega na 
4454 občanov. 

V čevljarstvu odpade v Laškem na 1 obrtnega delavca 2084 občanov, v 
Mozirju 2518, v Šmarju 2000 in v Velenju 2377 občanov, medtem ko ni da bi 
govorila o uslugah pri čiščenju in pranju perila. 

Gornji podatki kažejo, da so obrtne stroke, ki naj bi služile tudi turizmu, 
zelo zavzete z domačimi storitvami in jim torej ne preostaja niti časa niti 
prostih kapacitet, da bi se lahko posvetile tudi turizmu. 

Ta trditev velja predvsem za mehanično stroko. V Laškem in v Šmarju 
opravljajo avtomehanične delavnice predvsem popravila avtomobilov za komu- 
nalne službe in so kapacitete za popravila osebnih avtomobilov minimalne. 
Jasno je, da rezervnih delov za razne vrste avtomobilov ti mehaniki nimajo, 
ker so pač te delavnice po obsegu majhne in so turisti vezani na večja popravila 



42 Republiški zbor 

ali remont bodisi v Celju in v Šempetru, kjer pa so težave z rezervnimi deli 
enako velike. Podjetja namreč trdijo, da veljavni ekonomski instrumenti ne 
dopuščajo, oziroma jih ne stimulirajo za vzdrževanje zalog rezervnih delov za 
različne tipe avtomobilov. Na relaciji od Šempetra do< Logarske doline je en 
.sam mehanik, pa še ta je v sporu z občino Mozirje zaradi svojih družbenih 
obveznosti oziroma zaradi reguliranja statusa obrtnika. V Laškem en sam 
zasebni mehanik opravlja najnujnejša dela, da ne govorim o pranju in mazanju. 
Poleg zastarele pekarne v Laškem, ki kake večje izbire kruha sploh ne more 
nuditi, je samo v Zidanem mostu zasebni pek, ki pa peče kruh le za lokalne 
potrebe. Gornji del Savinjske doline pekarne sploh nima, medtem ko so v 
Velenju kapacitete odločno premajhne. Skratka, turistu ni mogoče nuditi kakrš- 
nekoli večje izbire peciva ali kvalitetnih pekovskih izdelkov. Kolikor je kruh 
že na razpolago, to običajno ni kvaliteten, oziroma je asortiment omejen samo 
na velike kose, štruce in hlebce. 

V slaščičarstvu je stanje še bolj kritično. Tako imenovani orientalski slašči- 
čarji ne nudijo ustreznega asortimenta in kvalitetnih slaščičarskih izdelkov. 

Turist se mora vsekakor precej truditi, če hoče, da mu nekdo zlika kos 
garderobe, ker zadevne usluge pri nas niso običajne. V turističnih centrih ni 
dovolj čevljarjev; pranje perila in kemično čiščenje oblek je organizirano samo 
v Celju in Velenju. Hoteli v turističnih centrih, kakor tudi v drugih turističnih 
krajih, nimajo organiziranega pranja in likanja. 

Na področju okraja je izdano eno samo obrtno dovoljenje za izdelovanje 
turističnih spominkov; na vsem okrajnem področju pa se samo en obrtnik spe- 
cialno bavi s čiščenjem in mazanjem motornih vozil. Turistu, predvsem ino- 
zemskemu, ni mogoče ali pa je zelo težko nabaviti ustrezne turistične spo- 
minke. Mreža tovrstnih specialnih prodajaln je silno pomanjkljiva in neorgani- 
zirana, recepcije v hotelih pa spominkov ne prodajajo. Tudi trgovska mreža 
ni zadovoljivo založena s takimi predmeti. 

Prav tako ne moremo govoriti o kvalitetnih razglednicah. Vzrok je iskati 
v slabem materialu in v nezadostni zainteresiranosti fotografov. 

Končno pa še to. Tujec se takoj sreča s komplikacijami, ko hoče nabaviti 
določeno vrsto blaga ali pa plačati morebitno uslugo s tujim plačilnim sred- 
stvom. Mreža prodajnih mest za tuje valute je prešibka in postopek za pla- 
čevanje preveč kompliciran. 

To je le nekaj ugotovitev, ki nalagajo našim gospodarskim zbornicam in 
občinskim skupščinam izvedbo določenih nalog z namenom, da se doseže vid- 
nejši napredek v turizmu kot najinteresantnejši gospodarski panogi. 

Predsednik Tine Remškar: Tovarišice in tovariši! Prijavljenih go- 
vornikov nimam več. Ali želi še kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) 

Ker se nihče več ne javlja k razpravi, zaključujem razpravo in ugotavljam, 
da Republiški in Gospodarski zbor v principu soglašata s predlogi zaključkov 
današnje razprave. Principialnih nasprotnih stališč ali pripomb ni bilo. Zato 
menim, da lahko sprejmemo naslednje zaključke današnje razprave, in sicer: 

1. Stanje in razvoj obrti v SR Sloveniji zaostaja za potrebami splošnega 
gospodarskega razvoja, tako da je pomanjkanje proizvodov in storitev, ki jih je 
v preteklosti preskrbovala obrt, postalo vir pogosto že globokih nesorazmerij 
v našem gospodarskem razvoju. Te neskladnosti se kažejo tako v splošni gospo- 
darski proizvodnji, kakor tudi v potrošnji in na tržišču. 
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Pomanjkanje teh proizvodov in storitev negativno vpliva na obseg splošne 
proizvodnje, kjer ti proizvodi in storitve predstavljajo sestavni ali komplemen- 
tarni del drugih proizvodov, ali kjer pomanjkanje storitev pri popravilih in 
vzdrževanju skrajšuje dobo trajanja drugih dobrin ali negativno vpliva na 
nakup takih proizvodov. 

Pomanjkanje teh proizvodov in storitev na področju potrošnje povzroča 
pogosto pomanjkanje prav tistih dobrin, ki so za osebno potrošnjo zelo odlo- 
čilnega pomena. To pa ima negativne posledice na tržišču, kar povzroča ne- 
skladnost med ponudbo in povpraševanjem, vpliva na dviganje cen in izkriv- 
ljanje odnosov v cenah. 

2. Povečati in pospešiti proizvodnjo teh proizvodov in storitev je zato 
nujna naloga našega nadaljnjega gospodarskega razvoja. To povečanje pa mora 
potekati na osnovah sedanje in perspektivne stopnje v razvoju proizvajalnih 
sil, zlasti moderne tehnologije in na osnovi socialističnih družbeno-ekonomskih 
odnosov. 

Zato ne gre v prvi vrsti za razvoj obrti same na sebi, ampak za večjo 
in ustreznejšo proizvodnjo blaga in storitev, ki jih je v preteklosti preskrbo- 
vala obrt. 

Moderna tehnologija in način proizvodnje sta omogočila, da lahko pro- 
izvajamo na industrijski način celo vrsto proizvodov in storitev, ki so bili v 
preteklosti izključno področje obrti; industrija omogoča take vrste proizvodov 
in storitev, ki sami po sebi odpravljajo potrebo po nekdanjih obrtnih proizvodih 
in storitvah; cenenost industrijskih proizvodov pogosto ekonomsko odpravlja 
potrebe po popravilih in vzdrževalnih delih; nova svojstva industrijskih pro- 
izvodov pogosto omogočajo tudi tak način vzdrževanja in popravil, ki jih 
lahko opravljamo tudi laično, brez potrebe po posebnih obrtnih strokovnjakih. 

Vse to dokazuje, da je vprašanje, kako odpraviti pomanjkanje proizvodov 
in storitev, ki so bile v preteklosti izključno področje obrti, v največji meri 
vprašanje, kako zagotoviti industrijsko proizvodnjo teh proizvodov in storitev. 
Dohitevanje razvoja, ki ga je na tem področju zanemarila nezadostno razvita 
obrt, je v prvi vrsti naloga industrije, zlasti male industrije. Brez množičnega 
razvoja take male industrije si ne moremo zamisliti uspešnega nadaljnjega 
gospodarskega razvoja, niti njegove stabilnosti. 

Dejstvo, da se je obrtni način proizvodnje obdržal tudi na področjih, ki 
so po svoji naravi tipično industrijsko področje, predstavlja pravi anahronizem 
v našem gospodarskem razvoju. 

3. Pri prizadevanjih za razvoj in pospešitev te proizvodnje ne gre polagati 
težišča na vprašanje organizacijskih oblik, industrijsko ali obrtno podjetje, 
ampak na način proizvodnje. Način proizvodnje mora biti industrijski, kjer je 
to le mogoče in kar velja tako za tista področja, ki so organizirana kot indu- 
strijska, kakor tista, ki so formalno organizirana kot obrtna. Premagovanje 
obrtnega načina proizvodnje ni samo problem kot obrt organiziranih podjetij, 
ampak tudi industrijskih podjetij. 

Obrtni način proizvodnje toleriramo samo tam, kjer stopnja v razvoju 
tehnologije ali ekonomski razlogi ne dopuščajo drugega načina proizvodnje. Ta 
kriterij mora postati odločilnega pomena zlasti pri novih investicijah. 

4. Osnovno vodilo pri pospeševanju nadaljnjega razvoja te vrste proiz- 
vodnje mora biti njena rentabilnost. Samo na taki osnovi se lahko enakopravno 
vključuje v ostalo gospodarstvo* in samo na takih osnovah se lahko pojavlja 
kot enakopravni partner pri kreditnih virih. 
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Šele poslovnost gospodarstva kot celote lahko zagotovi enakopravne po- 
goje za razvoj tudi te vrste proizvodnje. 

Zato je tudi prizadevanje za razvoj te vrste proizvodnje mogoče samo na 
liniji premagovanja in eliminiranja vseh ostankov administrativnega sistema, 
ki niso več v skladu s sedanjim gospodarskim razvojem. Iz tega pa sledi, 
da se je boriti ne samo proti vsem administrativnim omejitvam na področju te 
proizvodnje, ampak tudi proti vsakemu privilegiranju in olajšavam, ki pre- 
prečujejo lahko že kratkoročno, vsekakor pa dolgoročno soliden razvoj te 
proizvodnje. 

5. Ker se mora ta proizvodnja enakopravno vključiti v ostalo gospodarstvo, 
sledi, da so za njen razvoj odgovorni vsi tisti, ki se kakorkoli vključujejo v 
ustvarjanje potrebnih pogojev za razvoj gospodarstva in da za razvoj te pro- 
izvodnje niso odgovorne samo občine. To je še toliko bolj nujno, če naj tudi 
na to področje v čim večji meri uvedemo industrijski način proizvodnje. 

Ker pa je ta proizvodnja po svojem namenu najtesneje in neposredno po- 
vezana z življenjsko ravnijo občanov, je še toliko bolj nujno, da se za njen 
razvoj poleg drugih še posebno zavzamejo občine. Prav občine lahko zelo odlo- 
čilno vplivajo na pogoje, ki omogočajo razvoj te vrste proizvodnje. 

6. Na osnovi enakopravnega vključevanja v ostalo gospodarstvo in na 
osnovi poslovnosti je reševati tudi vprašanja organizacije te proizvodnje, ker 
bodo gospodarski procesi sami po sebi terjali in narekovali najustreznejše 
oblike organizacije. Ta proizvodnja je lahko organizirana kot sestavni del večje 
industrijske proizvodnje ali v kooperaciji z večjo industrijo; lahko se sama 
organizira v velikih podjetjih, zlasti tam, kjer tehnološki postopki in tržišče 
omogočajo industrijski način proizvodnje tudi storitev; lahko je organizirana 
v večjih podjetjih s sicer individualno, a visoko mehanizirano proizvodnjo; 
lahko je organizirana v obliki specializiranih obratov pri podjetjih, ki se sicer 
v večjem obsegu ukvarjajo s serijsko ali individualno proizvodnjo; zelo veliko 
pa bo malih industrijskih ali samo obrtnih obratov. Način proizvodnje sam po 
sebi odloča o organizacijskih oblikah, o njih uspešnosti pa naj odloča gospo- 
darski račun. Uvajanje modernih postopkov proizvodnje in ekonomski račun 
bo sam po sebi odstranil organizacijske oblike, ki s takim načinom proizvodnje 
niso v skladu. 

7. Na takih osnovah se rešujejo in se morajo reševati tudi kadrovska vpra- 
šanja v tej proizvodnji. Uvajanje industrijskega načina proizvodnje na to 
področje bo v veliki meri odpravilo potrebo po specifični izobrazbi za to pro- 
izvodnjo, na drugi strani pa odprlo možnost dotoka na to področje tudi takih 
kadrov, zlasti z visoko strokovno izobrazbo, katerim je bilo doslej zaradi zasta- 
relih proizvodnih postopkov in preostankov cehovske organizacije zaprto. 

8. Kjer pa razvoj tehnologije ne dopušča industrijskega načina proizvodnje 
ali kjer tak način proizvodnje onemogoča lokalna zaprtost tržišča, se mora 
v celoti in enakopravno uveljaviti obrtna proizvodnja. To velja zlasti za obrtne 
storitve. Tudi na tem področju je treba čimbolj eliminirati ostanke zastarele 
cehovske organizacije in se morata enakopravno uveljaviti tako družbena kot 
zasebna obrt. 

Med družbeno in zasebno obrtjo ni mogoče postavljati administrativnih 
pregrad in administrativno postavljati razmejitve, do kam naj seže družbeni 
sektor in do kam zasebni, razen kolikor te ločnice ne predstavljajo naše ustavne 
določbe glede najemanja tuje delovne sile. O razvoju ene ali druge vrste obrti 
naj odločajo ekonomski kriteriji. Prav v zvezi s takim stališčem pa je treba 
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omogočiti izvrševanje obrtne dejavnosti čim večjemu številu ljudi, ki so tako 
dejavnost sposobni opravljati, in ki so jo pripravljeni opravljati pod enakimi 
pogoji, družbenimi in političnimi obveznostmi. 

Opravljanje obrtne dejavnosti ne bi smelo biti za nikogar prohibitivno, 
če opravlja tako dejavnost v skladu s pravicami in obveznostmi, ki za vsakogar 
izhajajo iz ustavnih določil. Zasebno opravljanje obrti, ki se izvaja v skladu z 
zakonitimi predpisi, mora imeti v našem sistemu enako mesto, kot sleherno 
drugo družbeno koristno delo, prav tako pa tudi enake obveznosti do družbe. 
Obdavčevanje te dejavnosti mora sloneti na enakih splošnih načelih, da se 
obveznosti določajo po višini ustvarjenega dohodka, ne more pa biti podrejeno 
proračunskim potrebam posameznih družbeno-političnih skupnosti ali drugim 
ciljem. 

Ker bo tudi v bodoče na posameznih območjih ali področjih dejavnosti 
zasebno opravljanje obrti nujno potrebno, je treba gledati na to, da se tudi 
delovnim ljudem, ki opravljajo zasebno obrt, zagotovijo enake pravice in enak 
položaj, kakor ga imajo delovni ljudje v katerikoli drugi organizaciji. 

9. Za sodobno proizvodnjo je značilno stalno uvajanje tehničnih novosti, 
sodobnejše organizacije, postopkov in metod dela ter strokovno spremljanje 
in po možnosti tudi obvladovanje tržišč. Prav to dejstvo je eden izmed razlogov 
za proces integracije v gospodarstvu, ker male organizacije tega niso sposobne 
niti glede velikih finančnih sredstev, ki jih ti procesi zahtevajo niti glede 
kadrov, s katerimi razpolagajo. Mala industrijska in obrtna podjetja pa tega 
ne zmorejo in so zato v stalni nevarnosti, da tehnološko stagnirajO', niti nimajo 
možnosti spremljanja konjunkture na širših tržiščih. Brez takega uvajanja na- 
predka v tehniki in gospodarjenju pa si ni mogoče zamisliti, da bi to za gospo- 
darstvo tako pomembno področje sledilo razvoju ostalega gospodarstva. 

Zato bi bilo v javnem interesu ustanoviti organizacijo, ki bi se načrtno 
ukvarjala z raziskovanjem tehnoloških postopkov na področju male industrije 
in obrti, ki bi sledila tehničnim inovacijam in uvajanju novih proizvodov in 
storitev, ki bi spremljala razvoj na tržiščih teh proizvodov in podobno ter bi 
svoje izsledke posredovala posameznim organizacijam ali skupini organizacij 
na tem področju. 

Glede na svoj položaj v gospodarstvu bi bilo še zlasti umestno, da bi tako 
organizacijo ustanovila Gospodarska zbornica, ki bi na ta način najlaže pove- 
zovala in pomagala reševati odnose med veliko in majhno industrijo. 

S tem je skupna seja Republiškega in Gospodarskega zbora končana. Po- 
poldansko sejo bosta imela oba zbora ločeno ob 16.30. 

(Skupna seja je bila prekinjena ob 13.35, seja Republiškega zbora pa se 
je nadaljevala ob 16.30.) 

Predsednik Tine Remškar: Nadaljujemo sejo Republiškega zbora. 
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in skle- 
panje o predlogu zakona o obrtnih delavnicah samostojnih obrtnikov. 

Predlagatelj tega zakonskega predloga je Izvršni svet SR Slovenije in je 
kot svojega predstavnika v tej zadevi določil tovariša Draga Dolinska. Izvršni 
svet je dal k predlogu zakona tudi pismeno obrazložitev. Ali želi predstavnik 
Izvršnega sveta dati še ustno obrazložitev? (Zeli.) Prosim. 
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Drago Dolinšek: Tovariši in tovarišice! Pri prejšnji točki dnevnega 
reda je zbor razpravljal o stanju in problemih obrti, ki v dosedanjem razvoju 
našega gospodarstva zaostaja za rastjo drugih gospodarskih panog. To zaosta- 
janje, ki stalno veča razkorak med potrebami po obrtnih storitvah in proiz- 
vodih ter med razpoložljivimi zmogljivostmi obrti, pomeni resno oviro za na- 
daljnji razvoj gospodarstva in za nadaljnjo rast življenjske ravni občanov. Iz 
analiz, ki so bile v zadnjem času napravljene s področja obrtne dejavnosti v 
merilu celotne države in z območja naše republike izhaja, da se je v povojni 
dobi razvijal in širil le družbeni sektor obrti, medtem ko je naša gospodarska 
politika, v namenu, da bi omogočila razvoj družbene obrti v odnosu do za- 
sebnih obrtnikov povzročila, Ha je obseg zasebne obrti ostajal v glavnem na 
isti ravni in da se je v 1961. in 1962. letu celo občutno zmanjšal. 

Res je, da po današnjem stanju dejavnost zasebne obrti, v primerjavi z 
družbenimi kapacitetami, pomeni le majhen delež v zadovoljevanju potreb po 
obrtnih proizvodih in storitvah, vendar pa je povpraševanje po teh tako na- 
raslo, da je treba pospeševati vse možnosti razvoja in širjenja obrtnih kapa- 
citet in vključevati v ta razvoj tudi podjetnost in sredstva tistih občanov, ki 
v duhu nove ustave želijo z lastnim delom in svojimi sredstvi samostojno 
opravljati obrtno dejavnost. S tem namenom je v preteklem letu sprejela 
Zvezna skupščina splošni zakon o obrtnih delavnicah samostojnih obrtnikov 
in ima ta cilj tudi predlagani zakon. 

Ker je bil družbenoekonomski položaj obrti že obširno obravnavan pri. 
prejšnji točki dnevnega reda, mi dovolite, tovarišice in tovariši poslanci, da 
osvetlim nekoliko značilnosti predlaganega zakona. 

Splošni zakon o obrtnih delavnicah samostojnih obrtnikov, še bolj pa da- 
našnji predlog zakona, sta morda v nekaterih svojih določbah preobsežna, saj 
oba precej izčrpno obravnavata pogoje, način ustanavljanja in vodenje obrtne 
delavnice samostojnega obrtnika ter obrtne delavnice združenih obrtnikov. Prav 
tako navajata pravice in dolžnosti samostojnega obrtnika v primeru pogod- 
benega povezovanja z družbenimi organizacijami, oziroma postopen prehod v 
pogodbeno družbeno obrt itd. Predlagatelj je mnenja, da so> takšna podrobna 
določila v predlogu zakona potrebna zato, da se čimbolj jasno in precizno do-c 
ločijo pogoji za ustanovitev ter za opravljanje obrtne dejavnosti in se na ta 
način zavaruje nosilec obrti pred eventualnimi težnjami po omejevanju njegove 
dejavnosti Tako npr. občinski upravni organ ne sme odreči dovoljenja za usta- 
novitev obrtne delavnice, če so izpolnjeni vsi predpisani pogoji. 

Predloženi zakon odpira široke možnosti za vključevanje občanov v obrtno 
dejavnost s tem, da odpravlja cehovski način pridobivanja usposobljenosti za 
opravljanje obrti in dovoljuje opravljanje obrtnih storitev tudi kot postransko 
zaposlitev. V preteklem obdobju je zahteva po formalni strokovni izobrazbi 
obrtnega mojstra oziroma pomočnika mnogokrat predstavljala težko oviro za 
pridobitev pravice za opravljanje obrtne dejavnosti. Taka pravica se brez po- 
sebnega izpita ni priznavala niti tistim, ki so očividno bili strokovno usposob- 
ljeni za opravljanje določene obrtne dejavnosti, npr. inženirjem ali tehnikom. 
Predlog zakona bolj sproščeno obravnava vprašanje formalne strokovne izo- 
brazbe, s tem, da omogoča dokazovanje strokovne usposobljenosti tudi tistim 
občanom, ki niso na reden način pridobili strokovnega znanja. Nadalje predvi- 
deva še večjo sprostitev glede strokovne usposobljenosti za tiste občane, ki 
želijo opravljati obrtne storitve kot postranski poklic. Dokaz strokovne uspo- 
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sobljenosti za te primere je potreben le v dejavnostih, v katerih utegne nestro- 
kovno delo zaradi nepoznavanja tehničnih in varnostnih predpisov povzročiti 
nevarnost za zdravje in življenje občana oziroma večjo škodo na njihovem 
in družbenem premoženju. 

Značilno novost v predlogu zakona, ki ima za cilj razširiti družbene odnose 
v zasebni obrti, pomeni možnost pogodbenega povezovanja samostojnih obrt- 
nikov z družbenimi organizacijami ter občino ali drugo družbeno-pravno osebo 
zaradi poslovnega sodelovanja oziroma zaradi opravljanja obrti za določene 
potrebe, ter možnost ustanavljanja pogodbenih družbenih delavnic povsod tam, 
kjer to opravičujejo družbeni interesi in potrebe. Tudi v teh primerih so določbe 
v predlogu zakona izčrpne v namenu, da se čimbolj točno določi okvir pravic 
in dolžnosti samostojnega obrtnika, ki se odloči za pogodbeno sodelovanje ozi- 
roma za postopni prehod v družbeni sektor. 

Zaradi morda nepopolnih pogodb o takem sodelovanju lahko pride kasneje 
do nejasnih pravnih razmerij, ki bi utegnila preprečiti učinek, ki se želi doseči 
z vključitvijo samostojnih obrtnikov v družbeno gospodarstvo. Predlog zakona 
predvideva, da bodo poleg že izdane zvezne odredbe o gospodarskih dejav- 
nostih, ki se štejejo za obrt, v posebnem predpisu Republiškega sekretariata 
za industrijo določene še druge obrtne in obrti podobne dejavnosti. V tem 
predpisu ne bodo več vsebovane nekatere dejavnosti, ki so se doslej obrav- 
navale kot obrti podobne, to so predvsem žage-venecijanke, za katere že sedaj 
velja poseben režim pri izdajanju dovoljenj za delo. V bodoče se bodo te v 
celoti obravnavale pri zakonu o gozdovih. Isto velja za privatno prevozniško 
obrtno- dejavnost, ki se bo prav tako obravnavala po posebnem zakonu. Tudi 
opravljanje gostinske dejavnosti po zasebnikih bo urejeno s posebnimi zvez- 
nimi in republiškimi predpisi, ki se pripravljajo. Predlog zakona sprošča in 
podrobno določa pogoje za ustanavljanje in poslovanje obrtnih delavnic samo- 
stojnih obrtnikov in s tem omogoča čim širše vključevanje občanov v obrtno 
dejavnost. Niso pa s tem rešeni in urejeni pogoji, ki v ekonomskem pogledu 
ovirajo ta potek. Te pogoje, kot so ureditev obdavčenja, socialnega zavarovanja 
in drugih pogojev za poslovanje, je treba urejevati s posebnimi ustreznimi 
predpisi, predvsem pa s pravilnim odnosom občinskih organov do dela samo- 
stojnih obrtnikov. 

Osnutek predlaganega zakona je bil dan v razpravo vsem občinskim in 
okrajnim skupščinam, okrajnim in republiški gospodarski zbornici ter repub- 
liškim upravnim organom. V osnutek zakona so bili vneseni vsi predlogi in 
pripombe, ki so v smislu liberalizacije obrtnih predpisov dopolnili predlog 
zakona. Niso pa bili vključeni predlogi, ki so skušali ohraniti administrativno 
omejevanje obrti po dosedanjem sistemu. 

Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona je v Republiškem zboru 
obravnaval kot pristojni odbor za industrijo in promet, ki je dal tudi pismeno 
poročilo. Ali želi predstavnik odbora dati še ustno poročilo? (Ne.) V vašem 
poročilu so nekateri amandmaji, ki so v nasprotju z amandmaji zakonodajno- 
pravne komisije. 

Stane Dolenc: Odbor za industrijo in promet se strinja z amandmaji 
zakonodajno-pravne komisije. 
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Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona je obravnavala tudi za- 
konodajno-pravna komisija. Ali želi dati predstavnik te komisije še ustno 
poročilo? (Da.) 

Savo Šifrer: Sklicujem se v celoti na pismeno poročilo zakonodajno- 
pravne komisije. Opozarjam samo, da je nastala pri sestavljanju poročila pis- 
mena napaka. Na 4. strani poročila, točka 20 se -amandma nanaša na 73. člen 
in ne na 74. člen predloga zakona, kot je pomotoma v poročilu napisano. 
Prosim, da se na strani 4 pod točko 20 spremeni številka 74 v 73. 

Predsednik Tine Remškar: Začenjamo razpravo o predlogu zakona. 
Zeli kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) 

Ker je bila razprava pravzaprav že izčrpana pri prejšnji točki in se nihče 
ne javlja k razpravi, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na glaso- 
vanje. Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne roko? (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o 
obrtnih delavnicah samostojnih obrtnikov. Ugotoviti bomo še morali, če je 
predlog zakona v enakem besedilu sprejel tudi Gospodarski zbor. 

S tem prehajamo na 5. točko dnevnega reda, in sicer na obrav- 
navo in sklepanje o predlogu odloka o potrditvi zaključnega računa republi- 
škega investicijskega sklada za leto 1962. 

Predlog odloka je Skupščini predložil Izvršni svet in je za svojega pred- 
stavnika določil tovariša Mirana Cvenka. Izvršni svet je predlog odloka tudi 
pismeno obrazložil. Ali želi dati predstavnik Izvršnega sveta še ustno obrazlo- 
žitev? (Zeli.) Prosim! Besedo ima tovariš Miran Cvenk. 

Miran Cvenk: Dovolite tovariši in tovarišice, da k predlogu odloka o 
potrditvi zaključnega računa republiškega investicijskega sklada za leto 1963 
dodam kratko obrazložitev in pojasnilo. 

Naloge republiškega investicijskega sklada se določajo z vsakoletnimi druž- 
benimi plani republike ali pa z resolucijo oziroma s posebnimi odloki skup- 
ščine, ki konkretizirajo vlaganja za določene panoge gospodarstva. Konkretno 
določena poraba sredstev republiškega investicijskega sklada se utemeljuje s 
potrebo po skladnejšem razvoju gospodarstva v republiki. Resolucija o per- 
spektivnem razvoju gospodarstva v Sloveniji za obdobje od 1961. do 1965. leta in 
smernice resolucije o uporabi sredstev republiškega investicijskega sklada za 
leto 1962 določajo, da so najnujnejše naložbe v industrijo, kmetijstvo, promet 
in turizem. V resoluciji je posebej poudarjeno, naj se sredstva republiškega 
investicijskega sklada, okrepljena s sredstvi gospodarskih organizacij v obliki 
posojil, uporabijo za rekonstrukcije, modernizacije in razširitve tistih kapa- 
citet, ki izkazujejo višjo rentabilnost, sodobno tehnološko zasnovo in visoko 
produktivnost dela, pri čemer naj bi se podprle posebno tiste investicije, ki 
prispevajo k povečanju izvoza ali k povečanju neblagovnega priliva deviznih 
sredstev. 

Naložbe v industrijo naj bi bistveno vplivale na izpolnitev in spremembo 
strukture industrijske proizvodnje, zlasti na področju elektroindustrije, ke- 
mične industrije in kemične predelave lesa ter energetike, v gradbeništvu pa 
za nabavo mehanizacije. V kmetijstvu naj bi bile naložbe predvsem kratko- 
ročne, ki bodo omogočile hitro povečanje proizvodnje; tako naj se pospešuje 
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gradnja pitališč in hlevov, nabavlja naj se živina, mehanizacija, razvija vrt- 
narstvo in odkupujejo zemljišča. V prometu je treba pospešiti modernizacijo 
osnovnega cestnega omrežja in nadaljevati z gradnjo letališča v Brnikih. 

Posebej se daje poudarek turizmu za končanje začetih zmogljivosti v naj- 
pomembnejših turističnih središčih, gradnji žičnic in usposabljanju restavra- 
cijskih obratov za družbeno prehrano. 

Ta načela in smernice so bile pri odobravanju kreditov iz sredstev repu- 
bliškega investicijskega sklada upoštevane. Skladno s tako postavljenimi načeli 
in nalogami je upravni odbor Splošne gospodarske banke SR Slovenije od njene 
ustanovitve dalje samostojno odobraval kredite prosilcem po ponuđenih naj- 
boljših kreditnih pogojih. Omenil bi, da je bil upravni odbor sklada odpravljen, 
in da so bile prenesene vse pravice in dolžnosti sklada na upravni odbor banke. 
S tem ukrepom pa je bilo uvedeno odobravanje kreditov po načelih ekonomič- 
nosti in poslovnosti, ki zavezuje banko kot pravno telo in kot upravni organ 
republiškega investicijskega sklada, da nosi riziko za dana posojila in njihovo 
pravočasno vračanje. 

V letu 1962 je upravni odbor odobril 13 981 000 000 dinarjev kreditov za 
osnovna in obratna sredstva na osnovi treh natečajev. Značilno je, da so se 
sredstva odobrenih kreditov uporabila v veliki večini, tj. v višini 71 %> za ude- 
ležbe pri posojilih iz splošnega investicijskega sklada, dočim je za odobrene 
kredite za osnovna in obratna sredstva Splošna gospodarska banka uporabila 
brez soudeležbe le 29 '%> razpoložljivih sredstev sklada. 

To pa pomeni, da so sredstva splošnega investicijskega sklada in sredstva 
centralnega deviznega sklada, razporejena na zvezne specializirane banke, bi- 
stveno vplivala na angažiranje sredstev RIF ter v pretežni meri odrejale smer 
investiranja. Z udeležbami je sicer RIF pritegnil določen del zveznih sredstev, 
vendar pa je lahko določene investicije kreditiral le tako, da se je podredil 
zvezni politiki uporabe dinarskih in deviznih sredstev. Iz teh razlogov ni RIF 
mogel pristopiti k izvajanju neke obsežnejše lastne investicijske politike, zlasti 
na področju industrije. Prav te težave pa so spodbudile Splošno gospodarsko 
banko SR Slovenije, koristnika sredstev RIF, da je pristopila k obsežni akciji 
združevanja sredstev, posebno v letu 1963, in je s tem omogočila reševanje 
osnovnih razvojnih problemov slovenske industrije. 

Prav tako kot v prejšnjih letih tudi v tem letu niso bili v celoti izkoriščeni 
vsi odobreni krediti in je bilo preneseno v 1963. leto 4 milijarde sredstev. Pre- 
nesena sredstva pa niso le odraz neizkoriščenih tranš, tmveč je v tem znesku 
vsebovanih tudi 1,5 milijarde sredstev, ki so po veljavnih predpisih blokirana 
in se smejo uporabiti le za kritje potreb oziroma za kreditiranje obratnih 
sredstev. 

Vzroki za slabše koriščenje nekaterih kreditov so po posameznih panogah 
tile: v industriji so se odobrili krediti v precejšnji večini šele v II. polletju 
in to prvenstveno iz sredstev, ki jih je Splošna gospodarska banka SRS zbrala 
od gospodarskih organizacij za okrepitev sredstev RIF, skladno s priporočili 
zadevne resolucije. Prav tako so se počasneje koristili krediti zaradi že za- 
poznelih odobritev kreditov, predvsem pa priprave in slabe izdelave projektov. 
V kmetijstvu so se odobrila sredstva izključno za udeležbo k investicijskim 
kreditom odobrenih iz sredstev splošnega investicijskega sklada, ki se običajno 
koristijo le do 70 °/o odobrenih kreditov. Osnovni vzroki za to so nepripravljenost 
investitorjev in z zveznimi sredstvi pogojena struktura vlaganj za določene 
namene, za katere pa se je ugotovilo, da v mnogih konkretnih primerih ne bi 
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mogli biti uspešni. Za potrebe prometa so bila izkoriščena vsa odobrena sred- 
stva. Zaradi zaostajanja v razvoju te panoge bi morala biti odobrena še večja 
sredstva. Odobrena sredstva iz republiškega investicijskega sklada za potrebe 
turizma so se prvenstveno uporabila za podražitve pri objektih v gradnji, ki 
so se zgradili s 50 °/o udeležbo sredstev investitorjev. RIF ni mogel pokriti 
vseh podražitev, temveč le okoli 60 %>. Zato so se investicije zavlekle v na- 
slednje leto, odobrena sredstva pa so bila v glavnem v celoti porabljena. 

Po končani gradnji objektov, za katere je banka odobrila kredite brez ude- 
ležbe sredstev OIF v letu 1962, je bila povečana vrednost proizvodnje za 10 in 
pol milijarde dinarjev, narodni dohodek za 4 milijarde dinarjev, osebni do- 
hodek za 1 milijardo dinarjev in skladi gospodarskih organizacij za 888 mili- 
jonov dinarjev. Navedeni efekti so povzetek iz investicijskih elaboratov, in 
so torej le predvidevanja, katerih uresničitev bo lahko dokazana šele po prvih 
obračunih rednega poslovanja. Redna proizvodnja po izvršenih naložbah teh 
sredstev se predvideva delno že v letu 1963, delno pa v 1964. letu. 

K tem globalnim podatkom navajam nekatere konkretne objekte in učinek 
vloženih sredstev, ki ponekod še ni dokumentiran z realizacijo, ker objekti 
še niso šli v' pogon. V objekt »Belinka« za proizvodnjo poroksida je bilo za 
rekonstrukcijo vloženo 521 milijonov, od tega iz RIF 251 milijonov dinarjev, 
kar bo omogočilo za 503 milijone din povečano proizvodnjo in povečanje izvoza; 
rentabilnost poslovanja pa se bo povečala za 51%. 

»Saturnus« Ljubljana, bo z rekonstrukcijo obrata tehničnih predmetov, 
z vloženimi sredstvi za investicije v višini 297 milijonov, povečal proizvodnjo 
za 1 milijardo 698 milijonov din in izvoz za 458 milijonov din. S tem se bo 
rentabilnost podjetja povečala za 57% in devizni učinek za 16 fl/o. 

Kombinat »Iskra«, Kranj, je pričel v tem letu z rekonstrukcijo podjetja, 
katere proračunska vrednost znaša 14 milijard 648 milijonov dinarjev. Pri tem 
je sodeloval RIF v letu 1962 z 920 milijoni dinarjev. Po končani rekonstrukciji 
se predvideva povečana proizvodnja za 26 milijard dinarjev, izvoz se bo povečal 
za 21 milijard dinarjev, tako da bo skupna proizvonja dosegla okoli 52 milijard 
dinarjev. Rentabilnost poslovanja se bo predvidoma povečala za 56 %. 

»Farmis«, obrat »Krka«, uvaja z novimi investicijami proizvodnjo klor- 
trociklina. V skupnih investicijah 1 milijardo 132 milijonov din sodeluje RIF 
s 400 milijoni din. Vložena sredstva naj bi omogočila porast proizvodnje za 
1 milijardo 631 milijonov din, ter izvoz za 696 milijonov din. Rentabilnost bi 
se povečala za 70 %. 

»ETA« Cerkno je vložila za rekonstrukcijo 249 milijonov dinarjev, z ude- 
ležbo RIF s 100 milijoni din. Proizvodnja podjetja se bo povečala za 2 mili- 
jardi dinarjev, rentabilnost pa za 71%>. 

V kmetijstvu: »Agrokombinat« Ljubljana gradi farmo za 100 000 kokoši. 
V tej investiciji, s predračunsko vrednostjo 633 milijoni dinarjev, sodeluje RIF 
s 127 milijoni din. Vrednost proizvodnje naj bi znašala 696 milijonov din. 

Kmetijsko gospodarstvo Gornja Radgona gradi farmo bekonov, ki naj bi 
s 590 milijonov vloženih investicij omogočilo 558 milijonov dinarjev proizvodnje. 

Kmetijsko gospodarstvo Kranj je pristopilo k investiciji za farmo molznic 
in predvideva za to potrebnih sredstev 155 milijonov din. Proizvodnja naj bi 
dosegla 200 milijonov dinarjev. 

Kmetijski kombinat Žalec: Z investicijo za nakup 1600 ha zemlje v višini 
400 milijonov din bi se doseglo za okoli 800 milijonov dinarjev proizvodnje. 



6. seja 51 

Vse navedene investicije še niso zaključene, ter se predvideva redna pro- 
izvodnja šele konec leta 1963 v letu 1964. Predvideno je bilo, da bodo znašali 
izvirni dohodki sklada in posojila iz gospodarstva 9 milijard 200 milijonov din. 
Dejansko pa je bilo zbranih 11 milijard 700 milijonov din. Prispevek družbenih 
skladov ni bil dosežen za 3,5 fl/o, ker so nekatere gospodarske organizacije razpo- 
redile sredstva svojega čistega dohodka šele v letu 1963. Dohodek od obresti je 
bil presežen za 256 °/o oziroma 435 milijonov din. Tudi posojila iz gospodarstva 
so bila presežena za 31 %>, ali 930 milijonov dinarjev. Občutno so se sprostila 
sredstva FIF zaradi vplačanih anuitet in vrnjenih kratkoročnih in posebnih 
kreditov. Republiški investicijski sklad je že v prejšnjih letih skrbel za redno 
vračanje posojil. Na prvi seji upravnega odbora Splošne gospodarske banke 
SRS je bilo sprejeto načelo, da za vplačila anuitet ne more biti odstopanj, ter 
so bili s tem sklepom seznanjeni tudi uporabniki kreditov. Temu preventivnemu 
ukrepu gre zasluga, da so se anuitete v letu 1962 plačevale pravočasno, in da je 
3'% izpod vplačil več ali manj opravičljiv iz razloga, ker so zapadle anuitete ob 
koncu leta. 

Začetni uspehi, ki jih je dosegla Splošna gospodarska banka z vključitvijo 
decentraliziranih sredstev uporabnikov družbenega premoženja v letu 1962 nare- 
kujejo, da se uvedena praksa še intenzivneje nadaljuje in dopolnjuje z novimi 
možnostmi. Obsežne potrebe za vlaganje in razvoj gospodarstva terjajo enotno 
akcijo ter sodelovanje vseh bank in političnih skupnosti. Za izvedbo tega pa je 
treba uskladiti razvoj z enotnim programom investicijskih naložb. 

Na podlagi prikazanega delovanja republiškega investicijskega sklada, ugo- 
tovitev finančne inšpekcije o pravilnosti predloženega zaključnega računa in 
iznesenih dopolnitev predlagam tovarišice in tovariše, da skupščina potrdi pred- 
loženi zaključni račun republiškega investicijskega sklada za leto 1962. 

Tine Remškar: Predlog odloka je kot pristojni odbor obravnaval 
odbor za družbeni plan in finance, ki je predložil tudi pismeno poročilo. Zeli 
predstavnik tega odbora dati še ustno poročilo? (Ne želi.) Prav tako je k pred- 
logu odloka dala svojo pismeno obrazložitev tudi zakonodajno-pravna komisija 
Skupščine. Zeli predstavnik te komisije dati še ustno poročilo? (Ne želi.) Ce ne 
želi, začenjamo razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker ne želi nihče 
razpravljati, zaključujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. 
Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o potr- 
ditvi zaključnega računa republiškega investicijskega sklada za leto 1962. Ugo- 
toviti še moramo, če je tudi Gospodarski zbor v enakem besedilu sprejel ta 
odlok. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje 
o predlogu odloka o sprostitvi sredstev posebne obvezne rezerve skladov iz 
leta 1962. 

Predlog odloka je Izvršni svet pismeno obrazložil in je tudi v razpravi k 
temu odloku določil za svojega predstavnika Mirana Cvenka. Zeli predstavnik 
tovariš Miran Cvenk še ustno obrazložitev? (Da.) 

Miran Cvenk: Tovarišice in tovariši poslanci! Uredba o uvedbi 5% 
obvezne rezerve skladov je bila pogojena z zveznimi predpisi in datira iz leta 
1962. Ta sredstva so se lahko uporabljala le za kratkoročno kreditiranje obratnih 
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sredstev. Odlok o izvajanju ukrepov splošne kreditne politike za leto 1964 
zagotavlja potrebna kratkoročna obratna sredstva vsem gospodarskim organi- 
zacijam, zaradi tega odpade potreba po obvezni rezervi teh sredstev. Republika 
je pooblaščena, da lahko ta sredstva sprosti. S predlogom odloka se sredstva 
sprostijo in dobijo značaj investicijskih sredstev. Glede na resolucijo o raz- 
voju gospodarstva v naši republiki in glede priporočila, da se program inve- 
sticij v naši republiki čim uspešneje izvede, predlagani odlok predvideva, da 
se splošna sredstva uporabijo za navedene namene. V razpravi z gospodarskim' 
organizacijami, ki se je vršila preko zbornic, so bile gospodarske organizacije 
mnenja, da so pripravljene ta sredstva vezati kot depozit v poslovnih bankah. 
Kolikor bodo gospodarske organizacije ta sredstva vezala kot depozit, bodo 
od teh sredstev prejemala obresti, sicer pa ta sredstva niso obrestovana. Odlok 
o sprostitvi 5% obvezne rezerve skladov bo zagotovil hitrejši in uspešnejši 
razvoj na področju investicij in bo delno prispeval k skupnim naporom za 
zagotovitev potrebnih investicijskih sredstev za kreditiranje objektov splošnega 
gospodarskega pomena. Iz navedenih razlogov predlagam, da Skupščina predlog 
odloka sprejme. 

Predsednik Tine Remškar: Predlog odloka je kot pristojni odbor 
obravnaval odbor za družbeni plan in finance, ki je dal tudi pismeno obrazlo- 
žitev. Prav tako je predlog odloka obravnavala tudi zakonodajno-pravna komi- 
sija Skupščine. Ali želita predstavnika odbora in komisije dati še ustno poro- 
čilo? (Ne.) Ce ne, začenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker 
se nihče ne javlja k besedi, zaključujem razpravo in dajem predlog odloka na 
glasovanje. Kdor je za to, da se predlog odloka sprejme, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o spro- 
stitvi sredstev posebne obvezne rezerve skladov iz leta 1962. Ugotoviti bomo še 
morali, ali je predlog odloka v enakem besedilu sprejel tudi Gospodarski zbor. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje 
o predlugu odloka o oprostitvi invalidskih delavnic za poklicno rehabilitacijo in 
zaposlitev invalidov plačevanja dela proračunskega prispevka iz osebnega do- 
hodka delavcev, ki pripada Socialistični republiki Sloveniji za leto 1963. 

Predlog odloka je predložil Izvršni svet, ki je v tej zadevi določil za svo- 
jega predstavnika Mirana Cvenka. Izvršni svet je prav tako dal k predlogu 
odloka pismeno obrazložitev. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta dati še ustno 
obrazložitev? (Da.) Besedo ima tovariš Miran Cvenk. 

Miran Cvenk: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da spre- 
govorim nekaj besed o predlogu odloka o oprostitvi invalidskih delavnic za 
poklicno rehabilitacijo in zaposlitev invalidov plačevanja dela proračunskega 
prispevka iz osebnega dohodka delavcev, ki pripada Socialistični republiki 
Sloveniji. 

Eden izmed konstruktivnih predpisov je tudi pravilnik o invalidskih delav- 
nicah za poklicno rehabilitacijo in zaposlitev invalidov. Po tem pravilniku 
je namen invalidskih delavnic poklicna rehabilitacija in zaposlitev invalidov. 
Poklicna rehabilitacija poteka v praktičnem delu ter v potrebnem strokovnem 
in teoretičnem pouku. Delo z invalidi je usmerjeno tako, da se čimprej uspo- 
sobijo za opravljanje ustreznega poklica oziroma za delo na delovnem mestu, 
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ki ustreza njihovim umskim in fizičnim sposobnostim. Prav to dejstvo pa 
zavezuje družbo, da zavzame do invalidskih delavnic oziroma do invalidov 
pravilen odnos ter jim omogoči boljše in sodobnejše pogoje dela z ustrezno 
opremo in sodobnimi proizvajalnimi sredstvi. S tem bo namen, zaradi katerega 
so invalidske delavnice ustanovljene, tudi prej dosežen. 

Razumljivo je, da je storilnost v teh delavnicah zaradi invalidnosti zaposlenih 
oseb nekoliko nižja kot v drugih delavnicah. Praviloma naj vse gospodarske 
organizacije oziroma vsak občan daje družbi družbene obveznosti po splošnih 
predpisih. Iz objektivnih razlogov pa so mogoče tudi izjeme, katere pa seveda 
uzakoni Skupščina. Republika ima po zakonu o proračunskem prispevku iz 
osebnega dohodka delavcev pravico, da lahko prepusti invalidskim delavnicam 
tisti del proračunskega prispevka iz osebnega dohodka, ki ga invalidske delav- 
nice plačujejo republiki. To znaša za leto 1963 za vse invalidske delavnice z 
območja Slovenije okrog 25 milijonov dinarjev. Omenjenih 25 milijonov din 
pomeni pomoč invalidskim delavnicam, ki jo lahko prizna in odobri Skupščina, 
če sprejme predloženi odlok. Pripominjam, da je več kot polovica okrajev in 
občin že uvidela potrebo po enakem ukrepu, ter prepustila invalidskim delav- 
nicam svoj del tega prispevka. Invalidske delavnice bodo n^im prepuščeni del 
proračunskega prispevka prenesle v svoje sklade. Predlagam, da predlog odloka 
o oprostitvi invalidskih delavnic plačevanja republiki- pripadajočega dela pro- 
računskega prispevka iz osebnega dohodka sprejmete v obliki in obsegu, kot je 
Skupščini predložen. 

Predsednik Tine Remškar: Predlog odloka je kot pristojni odbor 
obravnaval odbor za družbeni plan in finance, ki je k predlogu dal več pred- 
logov za spremembe in dopolnitve. Ker se je s temi predlogi strinjal {udi 
Izvršni svet, so ti postali s tem sestavni del predloga. Predlog odloka je obrav- 
navala tudi zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno 
poročilo. Ali želita dati predstavnika odbora oziroma komisije še ustno poro- 
čilo? (Ne.) Ker ne želita, začenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ker se nihče ne javlja k besedi, zaključujem razpravo in dajem predlog 
odloka na glasovanje. 

Kdor je za to, da se predlagani odlok sprejme, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel odlok o oprostitvi inva- 
lidskih delavnic za poklicno rehabilitacijo in zaposlitev invalidov plačevanja 
dela proračunskega prispevka iz osebnega dohodka delavcev, ki pripada SR 
Sloveniji za leto 1963. Ugotoviti bomo še morali, ali je predlog odloka v enakem 
besedilu sprejel tudi Gospodarski zbor. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in 
sklepanje o tezah za zakon o mestih, ki so razdeljena na občine. 

Teze za ta zakon je pripravil Sekretariat za zakonodajo in organizacijo. 
Sekretar tega sekretariata dr. Branko Premrou bo v razpravi sodeloval kot 
predstavnik Izvršnega sveta. V Republiškem zboru je te teze obravnaval odbor 
za organizacijsko politična vprašanja, ki je dal pismeno poročilo. Pismeno 
poročilo je dala tudi zakonodajno-pravna komisija. 

Zato prosim sekretarja Sekretariata za zakonodajo in organizacijo, dr. 
Branka Premroua, da da kratko poročilo o tem, kako je sekretariat te teze 
pripravil in kakšne so osnovne rešitve obravnavanih problemov. Prosim. 
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Dr. Branko Premrou: Tovarišice poslanke, tovariši poslanci! Mesto 
nima. v našem družbeno-političnem in upravnem sistemu nobenega posebnega 
položaja. Od uveljavitve komunalnega sistema v letu 1955 imamo pri nas 
enoten komunalni sistem, v katerem imajo vse občine isti položaj. Mesta so v 
okviru občin integralni del enotnega občinskega teritorija. Pojem mesta nima 
praviloma nobenega upravno-političnega pomena, kakršnega so imele mestne 
občine s posebnimi pravicami poprej. To pa ne velja v celoti za tista večja 
mesta, ki so bila ob uveljavitvi komunalnega sistema razdeljena na več občin, 
kot sta v Sloveniji Maribor in Ljubljana. Pri velikih mestih, katerih jedro 
je bilo razdeljeno na več občin in je bila vanje vključena obširna podeželska 
okolica, tudi ob navedenem konceptu teritorialnega in pravnega formiranja 
občin, mesto kot urbanistična celota ni moglo biti prezrto glede na svojo po- 
sebno in nedeljivo mestno problematiko. Kot regulator enotnega in skladnega 
razvoja takega mesta je bila v sistemu postavljena nova institucija mestnega 
sveta, ob možnosti, da ima določeno posebno vlogo nasproti takim mestom 
tudi okraj. 

V Sloveniji je bila dejansko v obeh navedenih mestih uveljavljena insti- 
tucija mestnega sveta. Mestni svet je bil po 12. členu zakona o ureditvi občin 
in okrajev iz leta 1955 organ, ki izravnava delo občinskih ljudskih odborov na 
mestnem območju, v komunalnih in drugih zadevah, ki so skupnega pomena 
za občine, in ki izdaja v ta namen predpise: generalni urbanistični regulacijski 
načrt mesta, določi perspektivni načrt in letni program graditve komunalnih 
objektov, ustanavlja posamezne zavode v mestu in določa kolikšen del sredstev 
morajo prispevati občine za izvrševanje takih zadev. Konkretne naloge posa- 
meznega mestnega sveta so bile določene v statutih okrajev. Na tej pravni 
osnovi so bile določene funkcije mestnih svetov v obeh slovenskih mestih s 
pooblastili, ki naj bi zagotavljala skladen razvoj mesta kot celote in hkrati 
zagotavljala samoupravnost občinskih ljudskih odborov na mestnem območju, 
ki naj bi samostojno določale politiko razvoja in samostojno reševale vsa druž- 
bena vprašanja iz občinske pristojnosti na svojem območju. 

Dosedanja 8-letna praksa te ureditve na območju obeh največjih mest v 
Sloveniji je pokazala poleg nedvomnih uspehov, ki so jih imele mestne občine 
pri razvoju ustreznih mestnih območij, tudi določene težave, prav glede zago- 
tavljanja enotnega in skladnega razvoja celotnega območja mesta, kar je bila 
funkcija mestnega sveta. Izkazalo se je, da mestni sveti, kakor so bili postav- 
ljeni v zakonu in v statutih okrajev, niso imeli na voljo dovolj učinkovitih 
sredstev in pooblastil, s katerimi bi dejansko lahko zagotavljali enoten in skla- 
den razvoj mesta oziroma dejavnosti, ki so skupnega pomena za mesto kot 
celoto. Iz teh razlogov je prišlo v nekaterih jugoslovanskih mestih, ki so bila 
ob uvedbi komunalnega sistema razdeljena na občine, do ukinitve teh občin in 
do vključitve v eno samo občino, tako na Reki, v Nišu, Novem Sadu in neka- 
terih drugih mestih. Koncept mestnega sveta kot koordinatorja dela občinskih 
ljudskih odborov v zadevah, ki so skupnega pomena za mesto, ni dajal temu 
organu dovolj čvrstih pooblastil za uveljavitev določenih stališč oziroma za 
reševanje skupnih mestnih problemov. Osnovni pravni instrument mestnega 
sveta je priporočilo in dogovarjanje z mestnimi občinami glede načina reše- 
vanja skupnih mestnih vprašanj. Le izjemoma pa je mestni svet na podlagi 
posebnega zakonskega pooblastila lahko tudi samostojno odločal in izdajal 
predpise. 
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Tudi finančna sredstva mestnega sveta so bila v osnovi odvisna od dogo- 
varjanja z mestnimi občinami, razen glede nekaterih pavšalnih skupnih mestnih 
potreb. Ob ne dovolj učinkovitih pooblastilih mestnega sveta so lahko prihajale 
v takih mestih do izraza lokalistične tendence občin, ki niso vedno dovolj čutile 
svojih obveznosti do skupnih mestnih potreb. Take tendence je še posebej pod- 
prla okoliščina, da so mestne občine zelo neenakomerno udeležene na virih 
dohodkov, ki se ustvarjajo na območju mesta. Občine često niso upoštevale 
priporočil mestnega sveta in tudi niso vedno spoštovale dogovorov o reševanju 
skupnih mestnih nalog, zlasti pa ne dogovora o skupnem financiranju takih 
nalog. Tako je bilo v obeh navedenih mestih v Sloveniji opaziti določeno ne- 
enakomerno in nefunkcionalno razvijanje mesta kot celote, kakor tudi posa- 
meznih dejavnosti v mestih. Skupne mestne akcije in skupne službe v mestih 
so bile neprestano problematične, zlasti še, ker so bile vezane na skupna sred- 
stva, ki naj bi jih prispevale posamezne občine. Sredstva družbenih skladov 
v teh mestih so bila razdeljena na občine, kar ni dovoljevalo financiranja po- 
membnejših objektov v mestnem merilu. Mestni svet ni bil v stanju avtori- 
tativno določiti, katere so zadeve skupnega pomena za mesto, katere naloge v 
mestu bi bilo treba reševati s prioriteto, niti ni bil v stanju zagotoviti sredstev 
za izvrševanje skupnih nalog. 

Ob takih razmerah je bilo naravno, da si je moral lastiti določene ingerence 
glede reševanja vprašanj na območju mesta pristojni okrajni ljudski odbor. 
Okraji so pogosto odločali o mestnih zadevah mimo mestnega sveta, pa tudi 
mimo organov mestnih občin. Tako so se pojavljali na območju mest, razde- 
ljenih na občine, dejansko trije partnerji, ki so vsak po svoje odločali o mestnih 
zadevah, brez jasne razporeditve kompetenc, pa tudi brez jasne razporeditve 
odgovornosti za reševanje družbenih nalog na območju mesta, razdeljenega 
na občine. 

Navedeni položaj mest, razdeljenih na občine, je prišel močno do izraza 
v ustavni razpravi. Očitna je bila zahteva, da se s samo' ustavo zagotovi veli- 
kemu mestu tak sistem samoupravljanja, ki bo zagotavljal njegov skladen in 
enoten razvoj. V ustavi so te zahteve tudi dejansko našle ustrezno rešitev v 
osnovnih načelih, ki naj se razčlenijo v zakonih in statutu mesta. 

Mesto, razdeljeno na občine, je dobilo po ustavi položaj posebne samo- 
upravne skupnosti, ki ima lastnost pravne osebe, svoj statut in svoje organe. 
Funkcija mesta kot posebne samoupravne skupnosti je v tem, da se v njenem 

■okviru opravljajo zadeve, ki so skupnega pomena za mesto. Katere so te za- 
deve, kako se opravljajo in s kakšnimi sredstvi, naj določi zakon in statut 
mesta. 

Izhodišča za pravno ureditev mest z zakonom, ki se pripravlja s predlo- 
ženimi tezami, so tedaj povsem drugačna, kot so bila v letu 1955. Mesto kot 
urbanistična celota ima že po sami ustavi določeno družbeno-politično obe- 
ležje. Mesto je samostojna družbena organizacija, s samostojnimi funkcijami 
in s pravico do samostojnih sredstev. Stvar mesta so zadeve skupnega pomena 
za mesto, to so zadeve, ki jih po naravi stvari ne morejo opravljati občine, ker 
gredo te stvari preko njihovega področja in horizonta. Pri mestu, razdeljenem 
na občine, imamo opravka s položajem, ki je po svoji vsebini deloma podoben 
položaju, kakršen nastaja v odnosih med posameznimi občinami, ki med seboj 
sodelujejo pri izvrševanju določenih nalog, kot je na primer sodelovanje med 
obalnimi občinami. Vendar gre v mestu, razdeljenem na občine, za primer 
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posebno intenzivnega sodelovanja, ki mu daje sama ustava zaradi splošnega 
družbenega interesa obvezen značaj. Stvar zakona in statuta mesta je samo, da 
se določijo dimenzije nalog, ki se kot obvezne opravljajo v okviru mesta, s 
čimer bo dokončno določena pravna fiziognomija mesta. 

Zakon naj v osnovi določi minimum zadev, ki so skupnega pomena za 
mesto in ki naj zagotavljajo minimalno garancijo za enoten in skladen razvoj 
mesta kot celote. Zakon naj poda tudi osnovna načela za režim financiranja 
mesta oziroma zadev, ki so skupnega pomena za mesto. Zakon mora končno 
opredeliti tudi položaj mesta in njegovih organov v razmerjih do- drugih druž- 
beno-političnih skupnosti, zlasti do okraja in do občin, ter določiti pooblastila 
teh organov. To so vprašanja, ki jih ni mogoče reševati s statutom mesta. Statut 
mesta naj bi na osnovi zakona podrobneje razčlenil naloge mesta ter v celoti 
izdelal pravno-organizacijski mehanizem mesta. 

Na teh idejnih zasnovah temelje predložene teze za zakon. Njihovo težišče 
je v navedenih treh osnovnih vprašanjih; razen tega vsebujejo teze še nekatere 
norme organizacijskega značaja o organih mestnega sveta, kar naj olajša statutu 
mesta podrobnejšo ureditev organizacije in dela mestnega sveta. Vsebina tez in 
pomen posameznih določb sta razvidni iz pismenega poročila, ki je priloženo 
tezam. 

Predsednik Tine Remškar: Ali želi poročevalec.odbora za organiza- 
cijsko-politična vprašanja dati še ustno obrazložitev? (Da.) 

Niko Belopavlovič: Tovarišice in tovariši poslanci! Ko obravna- 
vamo vsebino in smisel tez za zakon o mestih, ki so razdeljena na občine, mo- 
ramo za njihovo pravilno ocenjevanje imeti pred očmi nekatera ustavna dolo- 
čila ter druga bistvena politična izhodišča, ki naj zdaj v tezah, kasneje pa v 
zakonu in mestnih statutih dobijo svojo konkretizacijo. 

Mesto, ki je razdeljeno na občine, kljub tej razdelitvi še vedno evidentno 
predstavlja urbanistično in družbeno celoto. Zato ima mesto nekatere skupne 
potrebe in naloge, ki se lahko uspešno in zadovoljivo izvajajo le ob enotnem 
reševanju, ki presega okvire posameznih občin. Prav to pa nalaga tudi posebno 
upravno' ureditev. 

Ustavni principi pojmujejo mesto kot specifično samoupravno družbeno 
skupnost, ne pa kot družbeno politično skupnost, kakršna sta po svojem zna- 
čaju občina in okraj. Občina v mestu je dejansko glede nekaterih odnosov 
vključena v ta posebni samoupravni sistem mesta. Občinske pristojnosti, ki 
so v našem družbeno-političnem sistemu temeljne, se v takem mestu razpode- 
Ijujejo med mestom in občino. Osnovno razdelitev pristojnosti naj bi izvršil 
zakon, medtem ko bi se podrobneje določile s statutom mesta. Vendar je pri 
tem izrednega pomena varovati in izvajati načelo, da mesto oziroma mestni 
svet in njegovi organi niso postavljeni nad občine, ampak so smiselno del 
mehanizma občinske samouprave v posebnih pogojih mesta, razdeljenega na 
občine. 

Zakon bi na tem področju imel predvsem funkcijo, da v načelu dopolni 
ustavo in konkretizira prav navedena politična izhodišča. Dal naj bi tiste 
enotne rešitve, ki so mogoče in potrebne v republiškem merilu. Nepravilno pa 
bi bilo, če bi vsiljeval druge enake konkretne rešitve za stvari, za katere 
življenje ob različnih objektivnih pogojih terja različno urejanje v Ljubljani 
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in Mariboru. Zakon naj bi s svojimi določbami obenem postavil nekatere 
osnovne odnose, na katerih bodo temeljili in jih ustrezno razvijali mestni 
statuti. 

Vse to bi moralo biti v bistvu zajeto tudi v tezah, ki se bodo kasneje pre- 
oblikovale v konkretno zakonsko besedilo. 

Predlog tez je skrbno pripravil Republiški sekretariat za zakonodajo in 
organizacijo. Ko so prispele v obravnavo odboru, smo presodili, da je nujno 
treba dobiti stališča in pripombe prizadetih občin ter mest in okrajev. V ob- 
razložitvi tez so bile namreč ugotovitve, da večina prizadetih sploh ni sporočila 
nobenih pripomb oziroma ni dala niti pozitivnega niti negativnega stališča. Tisti 
pa, ki so se v pripombah opredelili za take ali drugačne variante, v glavnem 
svojih stališč niso utemeljevali. 

Iz razprav, ki so bile v zvezi s statutom mesta Ljubljane in ki so našle 
odmev tudi v časopisju, zlasti »Občanu«, pa je bilo videti, da je na terenu 
še precej spornih vprašanj in različnih stališč. Sporazumno s predsednikom 
Organizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije in predstavniki okraj- 
nih vodstev političnih organizacij smo nato organizirali 16. in 17. januarja 1964 
v Ljubljani in Mariboru posvetovanji, na katerih so poleg predstavnikov obeh 
skupščinskih organov sodelovali tudi predstavniki vseh občinskih skupščin s 
področja mesta Ljubljane in Maribora, vseh občinskih odborov SZDL in ob- 
činskih komitejev ZKJ obeh mest ter predstavniki okrajnega odbora SZDL in 
okrajnih komitejev ZKS Ljubljane in Maribora. Posvetovanji sta dobro uspeli. 
Udeleženci so pokazali velik interes za problematiko, ki jo poskušajo urejati 
te teze. Mnenja in predlogi so bili izraženi z vso odgovornostjo, tako v načelni 
kot v podrobni obravnavi. Tudi predstavniki našega odbora so se tako nepo- 
sredno in učinkovito seznanili z bistveno problematiko razmerij, ki jih urejajo 
teze. Za delo odbora in kasnejše odločitve je bilo to zelo pomembno. 

V Ljubljani in Mariboru so ocenili teze v splošnem ugodno. V konkretnih 
odločitvah, ki so v tezah postavljene v variantah, pa so prišla do izraza različna 
stališča, ki pa so bila v glavnem pogojena z različnimi situacijami v občinah 
in v obeh mestih. Izreden interes so udeleženci posvetovanj pokazali zlasti za 
osnovna vprašanja kot so: določitev zadev, ki so skupnega pomena za mesto, 
katera naj opravlja mestni svet; način zagotovitve udeležbe zastopnikov občin 
v mestnem svetu in financiranje skupnih mestnih zadev. Prav glede teh vpra- 
šanj je prišlo tudi do bistvenih razhajanj, ki so potrdila mišljenja, da zakon 
ne bi smel biti v svojih rešitvah ozek, ampak naj bi z nekaterimi načelnimi po- 
stavkami omogočil v praksi tudi različne konkretne ureditve na podlagi enotnih 
splošnih načel. 

Še posebej je poudariti, da se razprava ni omejevala zgolj na besedilo tez, 
ampak je šla tudi širše in opozorila na dve važni dejstvi: Prvič, da v tezah ni 
zagotovljen neposreden vpliv občanov na delovanje mestnega sveta in da je za 
vsebinsko zagotovitev samoupravnosti v mestu to načelo nujno treba upoštevati. 
Zbori volivcev bi na primer morali obravnavati predloge programov, finanč- 
nega načrta in drugih važnejših rešitev. 

Drugič, da manjkajo osnovne določbe o programiranju dela mestnega sveta. 
Po mnenju diskutantov tu ne gre za planske akte take oblike kot pri občinah, 
vendar je tudi to kot temeljna metoda dela tako pomembno vprašanje, da bi 
moralo dobiti osnovo v zakonu. 
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Vsa ta stališča in mnenja, kot tudi pripombe drugih organov k tezam, so 
bila na sami seji odbora pazljivo in vsestransko proučena. Kot je iz poročila 
odbora razvidno, so bili skoraj vsi bistveni predlogi v celoti ali smiselno 
sprejeti. 

Na tem mestu bi rad samo v kratkih obrisih navedel nekatere najvažnejše 
razloge, ki so privedli do nekaterih važnejših stališč, kolikor jih ni bilo mo- 
goče izčrpno pojasniti v poročilu odbora. 

Eno takih najbolj problematičnih vprašanj je pravna opredelitev tistih 
■skupnih mestnih zadev, ki se naj iz občinske pristojnosti prenesejo v pristojnost 
mesta. Zakon sam mora izvesti temeljno porazdelitev in razmejitev skupnih 
nalog, nadaljnjo še podrobnejšo porazdelitev pa naj izvede statut mesta. Teze 
urejajo to vprašanje predvsem v tretji točki, deloma tudi v četrti, v katerih 
se postavljajo na stališče, da se naj v zakonu postavijo le osnove za določila, 
ki spadajo v statut. V tem smislu se določijo le okvirno področja, na katerih 
obstojajo naloge skupnega mestnega pomena, dočim konkretne zadeve oziroma 
naloge, ki izhajajo iz teh področij, šele postavi in konkretizira statut mesta. 

Očitna je bilo, da besedilo tretje teze povzroča dokaj nejasnosti. Po- eni 
strani že zato, ker dosledno ne loči zadev, ki spadajo na posamezna področja in 
zadeve, ki so skupnega pomena; po drugi strani pa zato, ker je bil princip 
medsebojne odvisnosti področij in zadev oziroma zakona in statuta vsebovan 
šele na koncu besedila. Prigovori so bili tudi v tem smislu, da v tem primeru 
zgolj deklariranje značaja skupnih pristojnosti ni na mestu in da v tako važnih 
zadevah ne bi smeli prepustiti, da se te konkretizira samo s statutom. Tudi 
načelno postavljanje področja izgradnje mesta je doživelo kritiko, češ da pojem 
sam ni opredeljen, saj se v širšem smislu z njim lahko pojmuje na primer 
celo urbanistično urejanje mesta, ki ga teze uvrščajo med posebno področje. 
Tudi o mestnih pristojnostih glede odločanja o družbenih prispevkih in drugih 
javnih davščinah v mestu je bilo veliko vprašanj in pripomb, v katerih se 
odraža bojazen, da bi se na tem področju samostojni politiki občin preveč za- 
vezalo roke. Odbor je smiselno sledil tem pripombam in v svojih stališčih k 
tretji tezi pojasnjuje in predlaga, da se spremenijo teze tako glede vsebinskih 
rešitev, kakor tudi glede same sistematike. Zakon naj bi še sam posebej določil 
tiste skupne mestne zadeve, ki se jih da precizno določiti, ne da bi njih kon- 
kretizacijo prepuščal statutom. Tako bi v to skupnost zadev spadale naloge, 
ki bodo po zakonu zadeve skupnega pomena za mesto, ki jih bo opravljal 
mestni svet. Seveda bo morala biti konkretna odločitev o tem, katere bodo te 
naloge, strokovno in politično vsestransko dobro pripravljena. Kot podlago za 
nadaljnje naloge pa naj bi zakon določil le okvirna področja, v katerih so do- 
ločene zadeve skupnega pomena, glede katerih pa se konkretno odločitev pre- 
pušča statutom. V okviru teh področij pa naj bi zakon po možnosti določno 
definiral nekatere posamezne zadeve. 

Zavedamo se, da bodo sestavljalci zakona s tem postavljeni pred težko 
in odgovorno nalogo. Vendar menimo, da je taka preureditev teh bodočih prav- 
nih norm potrebna. Ob tem bo treba zagotoviti, da bodo naloge mesta tudi v 
mestnih statutih jasno opredeljene in razmejene tako, da. v praksi ne bo prišlo 
do dvotirnosti in zamotanosti. 

Tudi zastopstvo občin v mestnem svetu je bilo predmet obsežne razprave 
na posvetovanjih in na seji odbora. Deloma so k temu pripomogle še teze, ki so 
v tem primeru predlagale dve varianti, in sicer: prvo »v sorazmerju s številom« 
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prebivalcev, in drugo, »v enakem številu«. V razpravi se je pojavila nato še 
tretja varianta, »v sorazmerju s številom prebivalcev občine na območju 
mesta«. 

Prizadete občine v Ljubljani so se v glavnem opredelile za tretjo varianto, 
deloma pa tudi za drugo, dočim so bile mariborske enotno za enakoštevilna 
zastopstva občin. Očitno so te različne opredelitve izšle iz različnih pogojev 
teh občin glede na teritorialni in ekonomski položaj v mestu. Sicer pa je že na 
posvetih v Ljubljani in Mariboru, nato pa tudi na odboru prevladalo prepri- 
čanje, da gre pri navedenih predlogih za take rešitve, kjer bi glede na ob- 
jektivno različne pogoje občin ne bila koristna enotna zakonska ureditev. Za- 
dostuje, če zakon uveljavi načelo, da mestni svet sestavljajo člani občinskih 
skupščin, ki so izvoljeni na območju mesta, pri čemer konkretno sorazmerje, 
po katerem se zastopstvo izvaja, prepusti statutom. 

Petnajsta teza, ki obravnava vire dohodkov mesta in način financiranja, 
je bila vsestransko kritično obdelana v vseh razpravah. Glavni vir je vsekakor 
prispevek od dohodkov občin. To ni bilo sporno, pač pa so se mnenja močno 
razhajala glede vprašanja, kako naj se ta prispevek obračunava. Večina občin 
v Ljubljani je menila, da ustreza variantni predlog, po katerem naj se prispevek 
računa od virov občinskih dohodkov, ki se ustvarjajo na območju mesta, češ 
da načelno najbolj ustreza, če se za mesto lahko troši samo to, kar se v mestu 
tudi ustvarja. Vendar so bila tudi v Ljubljani nekatera drugačna gledanja npr., 
da se prispevek obračunava 50'%> po številu prebivalstva, 50 %> pa po številu 
zaposlenih v občini. Nasprotno je bilo tudi v tem primeru stališče mariborskih 
občin, ki so se izrekle za obračunavanje prispevka od dohodkov, ustvarjenih 
v občini kot celoti. 

Ob tem je odbor menil, da-mora zakon predvsem uveljaviti obveznost 
občin, da iz svojih dohodkov prispevajo za kritje potreb mesta. Pri tem ne bi 
bilo mogoče omejiti občine, da prispevajo samo iz tistih sredstev, ki so ustvar- 
jena na območju mesta, saj bi to lahko predstavljalo omejevanje njihove samo- 
uprave. Drugo pa je vprašanje, kako se določen prispevek obračunava, ali od 
celotnih dohodkov občine ali od dohodkov občine, ustvarjenih na območju 
mesta, ali na kakšen drugi način, ki ga določi statut. Odbor meni, da zakon tu 
ne bi mogel omejevati možnosti različnih rešitev. 

Odbor je v celoti sprejel sugestije glede zagotovitve vpliva občanov na delo 
mestnega sveta konkretno preko zborov volivcev v mestu, ki naj bi obravnavali 
predloge važnejših aktov in rešitev, ki so pomembne za mesto. Prav tako pa 
je zavzel stališče, naj zakon določi, da mestni svet za izpolnjevanje svojih nalog 
sprejme program, ki naj bi bil obenem tudi osnova za zbiranje in uporabo 
mestnih finančnih sredstev. 

To so bila v glavnem najvažnejša vprašanja, ki so v obravnavah vzbujala 
največ pozornosti ter interesa, katerim pa bo treba posvečati največjo skrb tudi 
pri sestayljanju predloga zakona. 

Predsednik Tine Remškar: Ugotavljam, da vsebuje poročilo odbora 
za organizacijsko-politična vprašanja in poročilo zakonodajno-pravne komisije 
različne amandmaje, zato vprašam predstavnika odbora za organizacijsko-po- 
litična vprašanja, ali vztraja pri amandmajih, ki so različni od zakonodajno- 
pravne komisije? 
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Mitja Stupan: Po proučitvi pripomb zakonodajno-pravne komisije 
Skupščine Socialistične republike Slovenije k stališčem našega odbora o tezah 
za zakon o mestih, ki so razdeljena na občine, je odbor ugotovil, da predlagani 
spremembi besedila stališč k 2. in 15. tezi pomenita v bistvu nadaljnje razvi- 
janje in dopolnitev osnovnih zamisli v prej izraženih stališčih odbora, zaradi 
česar se odbor s predlaganimi spremembami strinja. 

Predsednik Tine Remškar: Hvala. Ali želi še predstavnik zakono- 
dajno-pravne komisije dati ustno obrazložitev. (Ne.) Če ne želi, začenjam raz- 
pravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 

Ker se nihče ne javlja k razpravi, zaključujem razpravo. 
Glede na material, ki smo ga prejeli in na poročila, ki smo jih slišali na 

današnjem zboru, predlagam, da Republiški zbor sprejme sklep, ki je bil po- 
slancem predložen v pismeni obliki in v katerem zbor ugotavlja, da se s tezami 
načelno strinja, da pa sprejema k predloženim tezam nekatera spreminjevalna 
stališča, in sicer k 2., 3., 5., 12., 13., 15. in 16. tezi. Sklep, ki je bil poslancem 
predložen v pismeni obliki, pa se glede na stališča zakonodajno-pravne komisije 
spremeni v toliko, da se za besedilo: 

1. pod točko 2. v stališču k 2. tezi spremeni tako, da se v 3. vrsti črtata 
besedi »s tem« in 

2. da se v stališču k 15. tezi besedilo »v načelu tudi instrumenti in tehnika 
financiranja« nadomesti z besedilom »le v načelu tudi način financiranja«. 

Ali želi kdo razpravljati o teh spremembah? (Ne javi se nihče.) Če'ne želi 
nihče razpravljati o predloženih tezah in sklepu, potem dajem predloženi sklep 
na glasovanje. 

Kdor je za to, da se predlagani sklep sprejme, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predloženi sklep Republiškega zbora soglasno sprejet. ■•'•Si 
Odrejam 20 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 17.40 in se je nadaljevala ob 18. uri.) 

Predsednik Tine Remškar: Nadaljujemo sejo Republiškega zbora. 
Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje 

o predlogu zakona o začetku uporabljanja določb kazenskega zakonika o oddaji 
v disciplinski center. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet in je za svojega predstavnika v tej 
zadevi določil Franceta Kutina. Izvršni svet je predlog zakona pismeno obraz- 
ložil. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta dati še ustno obrazložitev? (Da.) Be- 
sedo ima France Kutin. 

France Kutin: Tovariši in tovarišice poslanci! Ko je Izvršni svet 
SR Slovenije razpravljal o osnutku zakona o začetku uporabljanja določb ka- 
zenskega zakonika o oddaji v disciplinski center, je med drugim tudi sklenil, 
naj bi se za razpravo v Skupščini SR Slovenije pripravila širša obrazložitev 
s področja, v katero posega vsebina tega zakonskega osnutka. Zato želim do- 
dati še nekatera pojasnila poleg pismenih, opisati nekatera dejstva in okoli- 
ščine, ki jih ne smemo prezreti, čeprav obravnavamo in sprejemamo danes le 
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predlog zakona, ki dovoljuje uporabo določb kazenskega zakonika o oddaji v 
disciplinski center. 

Z zakonom o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika so bile 
dotedanje določbe glede uporabe kazensko pravnih ukrepov zoper mladoletne 
storilce kaznivih dejanj bistveno spremenjene. Odslej je kaznovanje mlado- 
letnikov z mladoletniškim zaporom le izjemni represivni ukrep. 

Namen vzgojnih ukrepov je, zagotoviti mladoletnikovo vzgajanje, njegovo 
prevzgojo in pravilen razvoj, poleg tega pa naj ti ukrepi, kadar je to potrebno, 
preprečijo, da bi mladoletnik v prihodnje izvrševal kazniva dejanja. 

Kazenski zakonik je pred novelo poznal štiri vrste vzgojnih ukrepov, ki 
so se vsi mogli uporabiti le za mlajše mladoletnike od 14 do 16 let. Za kazensko 
odgovorne starejše mladoletnike od 16. do 18. leta pa zakon določa kaznovanje, 
s tem, da je smelo sodišče odrediti le za manj težka kazniva dejanja oddajo 
mladoletnika v vzgojno poboljševalni dom. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
kazenskega zakonika je razširil uporabo vseh vzgojnih ukrepov tudi na starejše 
mladoletnike ter število vzgojnih ukrepov povečal na 8 zato, da se zagotovi 
uporaba čimbolj primernega vzgojnega ukrepa, ki bi ustrezal mladoletnikovi 
osebnosti. 

Zakon loči disciplinske ukrepe, med katere šteje ukor in oddajo v disci- 
plinski center; ukrepe strožjega nadzorstva in sicer staršev ali skrbnika, druge 
družine in skrbstvenega organa, in končno zavodske ukrepe, oddajo v vzgojni 
zavod, v vzgojno poboljševalni dom in v zavod za defektne mladoletnike. Vsa- 
kega izmed teh vzgojnih ukrepov lahko uporabijo sodišča za vse mladoletne 
storilce kaznivih dejanj od 14. do 18. leta. Ukrep oddaje v disciplinski center 
je torej eden izmed vzgojnih ukrepov za mladoletnike. Ta disciplinski ukrep 
sodišče uporabi za mladoletnega storilca kaznivega dejanja, pri katerem so 
poleg vzgoje v sorazmerno urejeni družini potrebni le kratkotrajni ne pa traj- 
nejši vzgojni ali poboljševalni ukrepi, zlasti, če je storil kaznivo dejanje zgolj 
iz nepremišljenosti in lahkomiselnosti, težnje po uveljavljanju, objestnosti ali 
pomanjkljive samostojnosti pod vplivom drugih storilcev. Takšni primeri so 
najpogostejši pri storitvi kaznivih dejanj: neupravičene uporabe motornih vozil, 
telesnih poškodb, poškodovanja tujih stvari, razžalitev, ogrožanja javnega pro- 
meta ter drugih dejanj zoper splošno varnost ljudi in premoženja kot na pri- 
mer: poškodovanje, uničenje ali odstranitev svarilnih znamenj in tako naprej. 
V takšnih primerih sodišča prav z disciplinskimi ukrepi najuspešneje vplivajo 
na mladoletnega delinkventa. Senat za mladoletnike lahko odda mladoletnike 
v disciplinski center: ob prazničnih dneh za določeno število ur, največ pa štiri 
zaporedne praznične dni; čez dan za določeno število ur, najdalj pa za en 
mesec, in nepretrgano za določeno število dni, a ne več kot za 20 dni. Oddaja 
v disciplinski center se mora opraviti tako, da ni prizadet redni pouk mlado- 
letnika. 

V disciplinskem centru opravlja mladoletnik koristna dela, ki so primerna 
njegovi starosti, kar pomeni, da mladoletnik v takem zavodu prebije čas pre- 
težno v delu in učenju pod stalnim nadzorstvom vzgojitelja. 

Glede na naravo in namen novega vzgojnega ukrepa zakonodajalec izvr- 
ševanja tega ukrepa ni prepustil organom, ki izvršujejo kazensko represivne 
ukrepe, marveč službi socialnega varstva, ki naj s svojimi metodami dela, to 
je z dobro organiziranim in intenzivnim vzgojno izobraževalnim delom vpliva 
na mladoletnika tako, da bo bivanje v disciplinskem centru dalo družbeno 
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sprejemljivo smer njegovemu nadaljnjemu osebnostnemu razvoju, da bo mlado- 
letnik dojel družbene norme in da se mu bo razvil občutek družbene discipline. 

Enako je novela kazenskega zakonika socialno varstvenim organom po- 
verila izvajanje vzgojnega ukrepa strožjega nadzorstva skrbstvenega organa. 
Ta ukrep je imel vidnejši uspeh tam, kjer so bili ustvarjeni ugodni pogoji za 
delo z mladoletniki, to je pri dobro organiziranih zavodih za socialno delo, če 
so razpolagali s strokovno usposobljenimi delavci, ki so imeli dovolj časa in 
veselja za to delo. Manj uspešno pa je potekalo nadzorstvo tam, kjer teh po- 
gojev ni bilo, zlasti, če so bili uslužbenci socialno-varstvenih organov preobre- 
menjeni tudi z drugim delom ali pa, če so nadzorstvo izvrševali samo formalno, 
s tem, da so mladoletnike vabili na razgovor v službene prostore, torej brez 
stalnega stika in sistematičnega dela z mladoletnikom v okolju, v katerem 
ta živi. 

Novi ukrep oddaje v disciplinski center se bo mogel uspešno izvajati samo, 
če bodo ustvarjeni ustrezni materialni pogoji, če jih bodo vodili primerno uspo- 
sobljeni kadri in končno, če bodo znali izkoristiti vse, tudi sicer obstoječe 
možnosti za vključevanje prizadete mladine v redno delo. Dosedanja prizade- 
vanja v tej smeri so po naših ugotovitvah že zabeležila določene uspehe. S tem 
je zakon organom socialnega varstva dal nove naloge, ki jih doslej ti organi 
niso opravljali in zato nanje niso mogli biti niti materialno niti kadrovsko 
pripravljeni. Zaradi tega je zakon uporabo svojih določb, ki govorijo o oddaji 
v disciplinski center in pod strožje nadzorstvo skrbstvenega organa, začasno 
odložil, vendar najdalj do konca 1963. leta, pri tem pa prepustil posameznim 
republikam, da z zakonom določijo od kdaj se bodo uporabljale določbe kazen- 
skega zakonika glede omenjenih dveh vzgojnih ukrepov. 

Medtem ko so bili pogoji za izrekanje in izvajanje vzgojnega ukrepa strož- 
jega nadzorstva pod skrbstvenim organom v naši republiki ustvarjeni že leta 
1960 in je bil v tem letu tudi izdan zakon o začetku uporabljanja določb ka- 
zenskega zakonika o strožjem nadzorstvu skrbstvenega organa, pa so za začetek 
uporabljanja vzgojnega ukrepa oddaje v disciplinski center za mladoletnike 
bile potrebne daljše priprave. Ker disciplinski centri ne smejo biti vezani na 
kazensko poboljševalne zavode in ne na vzgojno-poboljševalne domove, je bilo 
treba disciplinske centre najprvo organizirati, dobiti in usposobiti primeren 
kader socialnih delavcev in pedagogov ter sprejeti pravila za delo v teh 
ustanovah. 

Prvi disciplinski centri so v naši republiki poskusno začeli delati že 1. no- 
vembra 1962, v letu 1963 pa je bilo v Sloveniji usposobljenih za delo 7 disci- 
plinskih centrov. Čeprav republiški zakon ob pričetku uporabljanja tistih do- 
ločb kazenskega zakonika, ki govore o oddaji v disciplinski center, še ni bil 
izdan, so sodišča v naši republiki v letu 1962 izrekla ta vzgojni ukrep v petih 
primerih, v letu 1963 pa v osemnajstih primerih. To dokazuje, da so sodišča 
uporabo tega vzgojnega ukrepa pogrešala. To število* pa je sorazmerno majhno 
v primerjavi s številom ostalih vzgojnih ukrepov, ki so jih izrekala sodišča. To 
nam postane razumljivo, če pomislimo, da so sodišča v triletni praksi po uve- 
ljavitvi noveliranega kazenskega zakona morala uporabljati v primerih, ki 
pridejo v poštev za disciplinski ukrep druge, ne povsem ustrezajoče ukrepe. 
Tako so sodišča v večji meri izrekala za podobne primere, ko je šlo za dejanje, 
storjeno iz lahkomiselnosti in nepremišljenosti, mladoletnikom ukore ali strožje 
nadzorstvo staršev, ali pa so kazenski postopek ustavila, ker ni kazalo, da bi 
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uporabljali proti mladoletnikom trajnejše vzgojne ukrepe. V postopku pred 
občinskimi sodišči pa javni tožilec pogosto ni uvedel kazenskega postopka. Po 
podatkih za leto 1963 je bil postopek uveljavljen zoper 647 mladoletnikov. V 
vseh teh primerih javni tožilec kljub prijavi ni uvedel kazenskega postopka. 
Na predlog javnega tožilca pa so sodišča v letu 1963 med pripravljalnim po- 
stopkom ustavila postopek zoper 438 mladoletnikov. To seveda ni bilo vedno 
pravilno, vendar za tedanje pogoje sprejemljivo. Po ustanovitvi disciplinskih 
centrov se bo morala dosedanja praksa sodišč in javnih tožilstev nedvomno 
prilagoditi novemu stanju in novim boljšim možnostim ukrepanja. V mnogih 
primerih, ko so tožilci do sedaj postopek ustavili ali ga sploh niso uvedli, ali 
pa so sodišča izrekla le vzgojni ukrep, ki ni povsem ustrezal, bodo sodišča 
lahko izrekla disciplinski ukrep oddaje mladoletnika v disciplinski center. Ta 
pot sicer ne bo nagla in pričakovati moramo, da bodo sodišča in ostali organi, 
ki sodelujejo v kazenskem postopku zoper mladoletnika, le postopoma, kakor 
bodo pač spoznali v praksi koristnost in smotrnost te vrste disciplinskih ukre- 
pov, prehajali na njihovo širšo uporabo. 

Osrednje mesto v sistemu ukrepov za mladoletnike gre torej odslej vzgoj- 
nim ukrepom. Statistika iz leta 1963 nam pove, da so sodišča z mladoletniškim 
zaporom kaznovala le 10 mladoletnikov in v letu 1962 tudi le 10 mladoletnikov.. 
Vzgojnih ukrepov pa je bilo v letu 1962 izrečenih 507, v 1963. letu pa 582. 

Dovolite mi prosim, da ob tej priložnosti posebej opozorim na dva, po moji 
oceni, zelo važna problema, čeprav nista neposredno vezana na osnutek zakona, 
ki ga obravnavamo. 

Novela kazenskega zakonika je torej odpravila zaporne kazni za lažja 
kazniva dejanja mladoletnikov zaradi spoznanja, da so bolj kvarne kot koristne 
in zato izrekajo sodišča proti mladoletnikom skoraj izključno vzgojne ukrepe. 
Moramo se torej nujno vprašati, zakaj so zaporne kazni za mladoletne kršilce 
družbene discipline še ohranjene v temeljnem zakonu o prekrških. V času, ko 
tečejo priprave za teze novega zveznega temeljnega zakona o prekrških, sma- 
tramo za umestno, da se sproži tudi to vprašanje in, da postavimo predlog, da 
naj se namesto zaporne in tudi denarne kazni, ki jo tako plačujejo običajno 
le starši, tudi v temeljnem zakonu o prekrških za mladoletnike predvidijo 
vzgojni ukrepi oddaje v disciplinski center, strožji nadzor in podobno, ki jih 
danes lahko izrekajo le sodišča. 

Ce primerjamo statistične podatke iz leta 1963 ugotovimo, da so vsa sodišča 
v Sloveniji kaznovala le 10 mladoletnikov z mladoletniškim zaporom, kar pomeni 
1,6 %> vseh obravnavanih mladoletnikov, dočim so sodniki za prekrške v istem 
času v 265 primerih izrekli mladoletnikom zaporno kazen, kar pomeni, da je 
8,0/o vseh mladoletnikov kaznovanih od sodnika za prekrške. Razen tega so 
sodniki za prekrške v tem času kaznovali 2595 ali 79 % mladoletnikov z denarno 
kaznijo. Ne razpolagam s podatki, koliko teh denarnih kazni je bilo-kasneje 
spremenjenih v nadomestno kazen zapora, gotovo pa je, da lahko računamo še 
z določenim odstotkom. Če bi torej kršilec določbe temeljnega zakona o pre- 
krških storil težje dejanje, to se pravi kaznivo dejanje, tako da bi ga moralo 
obravnavati sodišče in ne sodnik za prekrške, bi mu sodišče izreklo samo 
vzgojni ukrep; ker je pa storil le prekršek, ga lahko po temeljnem zakonu 
o prekrških kaznuje sodnik za prekrške z zaporom do 15 dni, oziroma z denarno 
kaznijo, ki jo lahko v primeru neplačila spremeni v zapor. 

Iz poročila o vzgojni problematiki vzgojno poboljševalnega doma Radeče, 
izdelanega v letu 1963, je razvidno, da se samo v tem zavodu nahaja približno 
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30 °/o duševno nerazvitih mladoletnih delinkventov, katerim bivanje v vzgojno 
poboljševalnem domu v ničemer ne koristi, ampak jim v večini primerov celo 
škoduje. To so gojenci, ki jim je sodišče izreklo oddajo v vzgojno-poboljševalni 
dom, so pa duševno prizadeti ali pa močno duševno zaostali, zaradi česar potre- 
bujejo posebno pedagoško obravnavanje pri prevzgojnem procesu in strokovnem 
usposabljanju, za kar pa so v navedenem zavodu prikrajšani. Tako stanje 
povzroča strokovnim organom v zavodu dokaj težko motnjo za normalno delo 
z drugimi gojenci v tem in tudi v nekaterih drugih zavodih. Taka situacija 
narekuje potrebo po premestitvi teh gojencev v primeren zavod, kjer bi bili 
deležni najprej temeljite zdravstvene terapije in nato šele prevzgoje. Na drugi 
strani pa bi ustvarili normalne pogoje za pravilno obravnavanje večine gojencev 
v teh zavodih. Potreben je torej poseben vzgojno poboljševalni dom za take 
gojence, ki pa ga žal v Sloveniji niti v Jugoslaviji še nimamo. To sta še dva, 
po mojem mnenju zelo važna nerešena problema, ki sta neogiben sestavni del 
problematike mladinskega prestopništva in spadata tudi v okvir razprave ob 
priliki sprejemanja predloženega zakonskega osnutka. 

Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona je kot pristojni odbor 
obravnaval odbor za organizacijsko-politična vprašanja, ki je dal tudi pismeno 
poročilo. Ali želi poročevalec odbora dati še ustno poročilo? (Da.) Prosim! 

Mirko Draksler: Tovarišice in tovariši poslanci! Odbor se strinja 
z amandmajem, ki ga je k 2. členu predloga zakona sprejela zakonodajno- 
pravna komisija Skupščine SR Slovenije. Dostavek k 2. členu, namreč v zvezi 
z besedilom 1. člena, še bolj določno precizira začetek uporabe zakona. 

Predsednik Tine Remškar: Hvala. Ali želi dati ustno obrazložitev 
tudi predstavnik zakonodajno-pravne komisije? (Ne želi.) Ce ne želi, začenjamo 
razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javlja k razpravi, 
zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za pred- 
log zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor predlog zakona o začetku uporabljanja 
določb kazenskega zakonika o oddaji v disciplinski center soglasno sprejel. 

O predlogu zakona bo na svoji prihodnji seji razpravljal še Organizacijsko- 
politični zbor. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, na obravnavo in skle- 
panje o predlogu zakona o prenehanju veljavnosti zakona o občinskih ljudskih 
odborih in zakona o okrajnih ljudskih odborih. 

Predlog zakona je predložila komisija za pripravo in izdelavo predlogov 
za uskladitev obstoječih republiških zakonov in drugih republiških predpisov 
z ustavo SR Slovenije. Komisija je za svojega predstavnika določila Sava Šif- 
rerja. Komisija je dala k predlogu zakona pismeno obrazložitev. Ali želi pred- 
stavnik komisije dati še ustno obrazložitev? (Ne.) 

Predlog zakona je kot pristojni odbor obravnaval odbor za organizacijsko- 
politična vprašanja, ki je tudi dal pismeno obrazložitev. Ali želi dati še ustno 
poročilo? (Ne.) 

Prav tako je o predlogu zakona razpravljala tudi zakonodajno-pravna komi- 
sija. Ali želi predstavnik komisije dati še ustno poročilo? (Ne.) 
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Če ne želi, pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati o predloženem zakonu? 
(Ne javi se nihče.) Dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za predlog 
zakona, naj prosim dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o pre- 
nehanju veljavnosti zakona o občinskih ljudskih odborih in zakona o okrajnih 
ljudskih odborih. Tudi o tem zakonu bo še razpravljal Organizacijsko-poli- 
tični zbor. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, in sicer na imenovanja 
in razrešitve. Ta točka obsega: 

1. sklep o imenovanju petih članov v upravni odbor sklada Socialistične 
republike za šolstvo; 

2. sklep o imenovanju člana upravnega odbora vodnega sklada Socialistične 
republike Slovenije in 

3. sklep o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča. 
Prosim poročevalca komisije za volitve in imenovanja, da da poročilo 

k predlogu sklepa za imenovanje petih članov v upravni odbor sklada Socia- 
listične republike Slovenije za šolstvo. Besedo ima poslanec Adolf Arigler. 

Adolf Arigler: Tovarišice in tovariši poslanci! Na podlagi 57. člena 
začasnega poslovnika Skupščine SR Slovenije ter v zvezi s 6. členom zakona 
o ustanovitvi sklada Ljudske republike Slovenije za šolstvo, je komisija za 
volitve in imenovanja Skupščine Socialistične republike Slovenije na svoji 
seji dne 22. januarja 1964 razpravljala o imenovanju petih članov v upravni 
odbor sklada Socialistične republike Slovenije za šolstvo. 

Komisija za volitve in imenovanja Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije na podlagi obravnave predlaga, da Republiški zbor Skupščine SR Slove- 
nije imenuje v upravni odbor sklada za šolstvo SR Slovenije naslednje člane: 

Ranko Kavčič, pomočnik republiškega sekretarja za šolstvo, Anico Kuhar, 
podpredsednika Okrajne skupščine Maribor, Dr. Draga Ocepka, docenta na 
Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani, Ludvika Zajca, predsednika 
ideološke komisije Okrajnega komiteja ZKS Ljubljana, in Zdravka Troho, di- 
rektorja Zavoda za prosvetno pedagoško službo, Koper. 

Predsednik Tine Remškar: Slišali ste predlog komisije za volitve 
in imenovanja. Zeli kdo razpravljati o tem predlogu? (Ne javi se nihče.) Ker 
ne želi nihče razpravljati, dajem predlog o imenovanju petih članov v upravni 
odbor sklada Socialistične republike Slovenije za šolstvo, kakor ga predlaga 
komisija za volitve in imenovanja, na glasovanje. Kdor je za ta predlog, naj 
prosim dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel sklep, da se v upravni 
odbor sklada Socialistične republike Slovenije za šolstvo imenujejo: Ranka 
Kavčič, pomočnik republiškega sekretarja za šolstvo, Anica Kuhar, podpred- 
sednik Okrajne skupščine Maribor, dr. Drago Ocepek, docent na Fakulteti za 
naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani, Ludvik Zaje, predsednik ideološke 
komisije Okrajnega komiteja ZKS Ljubljana in Zdravko Troha, direktor Zavoda 
za prosvetno pedagoško službo, Koper. 

Prosim poročevalca komisije za volitve in imenovanja, da da poročilo k 
predlogu o imenovanju članov upravnega odbora vodnega sklada Socialistične 
republike Slovenije. 

5 
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Adolf Arigler: Na podlagi 57. člena začasnega poslovnika Skupščine 
Socialistične republike Slovenije ter v zvezi s 4. členom zakona o vodnem skladu 
Socialistične republike Slovenije je komisija za volitve in imenovanja Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije na svoji seji dne 22. 1. 1964 razpravljala 
o sestavu upravnega odbora vodnega sklada Socialistične republike Slovenije. 

Komisija za volitve in imenovanja, na podlagi svoje obravnave, predlaga, 
da Republiški zbor naše Skupščine imenuje: za predsednika tovariša Ivana 
Rosa, poslanca Zveznega zbora Skupščine Socialistične federativne republike 
Jugoslavije, za člane: Ivana Alta, direktorja Komunalne banke, podružnica za 
kmetijstvo, Maribor; inž. Draga Mišica, direktorja Vodne skupnosti za Do- 
lenjsko — ta skupnost je od januarja v razformaciji in tovariš Mišič, nove služ- 
bene dolžnosti še ni prevzel, inž. Josipa Brusa, svetnika za področje melioracije 
in regulacije pri Zavodu za vodno gospodarstvo Socialistične republike Slo- 
venije; inž. Antona Cvahteta, direktorja Vodne skupnosti porečja Savinje — 
Celje; Franca Copija, direktorja Vodne skupnosti Primorske, Koper; inž. Milana 
Jerana, glavnega urbanističnega inšpektorja v Republiškem sekretariatu za ur- 
banizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve; inž. Cirila Prohinarja, 
pomočnika republiškega sekretarja za industrijo Socialistične republike Slove- 
nije; Iva Sante j a, pravnika v Republiškem sekretariatu za kmetijstvo in go- 
zdarstvo; dr. Marjana Mehleta, sodnika Višjega gospodarskega sodišča SRS, in 
inž. Viktorja Hermana, vodjo oddelka za raziskave pri Kmetijskem posestvu 
Barje. 

Predsednik Tine Remškar: Dajem ta predlog v razpravo. Zeli kdo 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, dajem predlog o imenovanju članov uprav- 
nega odbora vodnega sklada Socialistične republike Slovenije, kakor ga pred- 
laga komisija za volitve in imenovanja, na glasovanje. Kdor je za ta predlog, 
naj prosim dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel sklep, da se v upravni 
odbor vodnega sklada Socialistične republike Slovenije imenujejo: za predsed- 
nika Ivan Ros, poslanec Zveznega zbora Skupščine Socialistične federativne 
republike Jugoslavije. Za člane: Ivan Alt, direktor Komunalne banke, podruž- 
nice za kmetijstvo, Maribor, inž. Drago Mišič, direktor Vodne skupnosti za 
Dolenjsko, inž. Josip Brus, svetnik za področje melioracije in regulacije v 
Zavodu za vodno gospodarstvo, inž. Anton Cvahte, direktor Vodne skupnosti 
porečja Savinje, Celje, Franc Cop, direktor Vodne skupnosti Primorske, Koper, 
inž. Milan Jeran, glavni urbanistični inšpektor v Republiškem sekretariatu 
za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve, inž. Ciril Prohinar, 
pomočnik republiškega sekretarja za industrijo, Ivo Šantej, pravnik v Repu- 
bliškem sekretariatu za kmetijstvo in gozdarstvo, dr. Marjan Mehle, sodnik 
Višjega gospodarskega sodišča SR Slovenije, inž. Viktor Herman, vodja oddelka 
za raziskave pri Kmetijskem posestvu Barje. 

Prosim poročevalca komisije za volitve in imenovanja, da da še poročilo 
k predlogu o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča v Kranju. 

Adolf Arigler: Na podlagi 140. člena začasnega poslovnika Repu- 
bliškega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije je komisija za volitve 
in imenovanja naše Skupščine na svoji seji dne 22. 1. 1964 razpravljala o pred- 
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logu Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije, da se razreši 
dolžnosti sodnika okrožnega sodišča v Kranju tovariš Milan Gaspari, ki je sam 
zaprosil za razrešitev, ker odhaja na drugo službeno dolžnost. 

Komisija za volitve in imenovanja Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije je sprejela predlog sklepa Izvršnega sveta in predlagala, da Republiški 
zbor Skupščine Socialistične republike Slovenije razreši Milana Gasparija dolž- 
nosti sodnika Okrožnega sodišča v Kranju. 

Predsednik Tine Remškar: Dajem ta predlog sklepa v razpravo. 
Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Kdor je prosim za to, da se razreši Milana 
Gasparija kot sodnika Okrožnega sodišča v Kranju, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor razrešil Milana Gasparija dolžnosti sod- 
nika Okrožnega sodišča v Kranju. 

Predsednik Gospodarskega zbora me je obvestil, da je Gospodarski zbor vse 
akte, ki jih je obravnaval skupaj z našim zborom, sprejel v enakem besedilu. 

S tem je dnevni red seje izčrpan. Preden bi zaključil sejo, bi obvestil 
poslance Republiškega zbora, da bomo predvidoma v drugi polovici februarja 
razpravljali o problemih turizma in gostinstva in o problemih z;avarovalnih 
skupnosti. 

S tem zaključujem 6. sejo Republiškega zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 18.30.) 
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5. seja 

(31. januarja 1964) 

Predsedoval: Leopold Krese, 
predsednik Gospodarskega zbora 

. Cj IJ 
Začetek seje ob 9.40. 

Predsednik Leopold Krese: Tovariši in tovarišice poslanci! Priče- 
njamo 5. sejo Gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Odsotnost so opravičili poslanci: Ciril Uršič, inž. Danilo Dolgan in Franc 
Cop. Predlagam, da jim odsotnost odobrimo. 

Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 4. seje Gospodarskega zbora; 
2. obravnava osnovnih problemov razvoja obrti v SR Sloveniji; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o obrtnih delavnicah samo- 

stojnih obrtnikov; 
4. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o potrditvi zaključnega ra- 

čuna republiškega investicijskega sklada za leto 1962; 
5. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o sprostitvi sredstev posebne 

obvezne rezerve skladov iz leta 1962; 
6. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o oprostitvi invalidskih de- 

lavnic za poklicno rehabilitacijo in zaposlitev invalidov plačevanja dela prora- 
čunskega prispevka iz osebnega dohodka delavcev, ki pripada SR Sloveniji za 
leto 1963. 

Ima morda kdo še kak spreminjevalni predlog za dnevni red? (K besedi 
se prijavi poslanec Edo Komočar.) 

Edo Komočar: Tovariš predsednik, predlagam, da sprejmemo kot 
dodatno 7. točko dnevnega reda, to je poslanska vprašanja. 

Predsednik Leopold Krese: Je še kak predlog prosim? (Ne javi se 
nihče.) Menim, da predlog poslanca Komočarja lahko sprejmemo in je 7. točka: 
poslanska vprašanja. 

Ugotavljam torej, da je tako dopolnjeni dnevni red sprejet. 
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 

pisnika 4. seje Gospodarskega zbora. 
Zapisnik 4. seje ste prejeli. Ima kdo kako pripombo k zapisniku? (Ne javi 

se nihče.) Ker nima nihče pripomb, ugotavljam, da je zapisnik 4. seje odobren. 
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Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo osnov- 
nih problemov razvoja obrti v SR Sloveniji. 

S predsednikom Republiškega zbora sem se dogovoril, da bi o tej točki 
razpravljali na skupni seji, ker smo tudi material pripravljali skupaj. Pred- 
lagam, da se udeležimo razprave skupaj z Republiškim zborom. Se strinjate 
s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.) Predlagam, da zaradi skupne seje 
prekinemo sejo zbora, nadaljevali jo bomo po končani razpravi o tej točki. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.50 in se je nadaljevala ob 16.35.) 

Predsednik Leopold Krese: Nadaljujemo sejo. Na vrsti je 3. točka 
dnevnega reda, to je obravnava in sklepanje o predlogu zakona o obrtnih 
delavnicah samostojnih obrtnikov. 

Predlog zakona in obrazložitev Izvršnega sveta ste prejeli vnaprej, prav 
tako tudi obrazložitev našega odbora. 

Zeli morda predstavnik Izvršnega sveta predlog zakona še ustno obraz- 
ložiti? 

Majda Gaspari: Glede na obširno dopoldansko razpravo menim, 
da dodatna ustna obrazložitev ni potrebna. 

Predsednik Leopold Krese: Ali se strinjate s tem, da je bilo na 
obširni dopoldanski razpravi pravzaprav že vse povedano? Ali kdo smatra, da 
je treba še razpravljati? Morda predstavnik odbora za proučevanje zakonskih 
in drugih predlogov? 

Inž. Franc Filipčič: Tovariši poslanci, pripominjam samo, da je v 
poročilu zakonodajno-pravne komisije tiskovna napaka in to pri točki 20, v drugi 
in tretji vrsti 73., ne pa 74. člena, kot je navedeno v poročilu. 

Predsednik Leopold Krese: Prosim tovariša Tomažiča, predstavnika 
odbora Gospodarskega zbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov, da 
da pojasnilo. 

Tomaž Tomažič: Odbor za proučevanje zakonskih in drugih pred- 
logov je na seji dne 30. januarja 1964 ponovno obravnaval predlog zakona o 
obrtnih delavnicah samostojnih obrtnikov. 

Odbor je na tej seji usklajeval svoje amandmaje k 5. in 21. členu, ki ste jih 
dobili v poročilu z amandmaji, ki jih je zbral odbor za industrijo in promet 
od odborov Republiškega zbora in z amandmaji zakonodajno-pravne komisije. 
S predstavniki odbora in komisije smo na seji amandmaje uskladili. Usklajene 
amandmaje smo vam pismeno predložili. (Glej priloge.) 

Prvotno predlagane spremembe našega odbora so vsebinsko in pravno za- 
jete, razen tega pa so sprejete še nekatere druge dopolnitve in spremembe 
v predlogu zakona, za katere je bil odbor na včerajšnji seji mnenja, da so 
potrebne za boljšo ureditev gradiva, ki ga zakon obravnava. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov predlaga Gospodar- 
skemu zboru, da sprejme predlog zakona o obrtnih delavnicah samostojnih 
obrtnikov s predlaganimi spremembami in dopolnitvami. 
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Predsednik Leopold Krese: Zeli kdo besedo7 Besedo ima tovariš 
Riko Rižnar. 

Riko Rižnar: Tovarišice in tovariši poslanci! Predlagam, da zbor 
sprejme v zvezi s predlogom zakona o obrtnih delavnicah samostojnih obrtnikov 
naslednji amandma: 

Odpade naj zadnji del stavka prvega odstavka 48. člena, ki se glasi: »Če je 
v delovnem razmerju, pa dokaz o tem, da je obvestil delovno organizacijo, v 
kateri je zaposlen, da namerava opravljati obrtne storitve kot postranski 
poklic.« 

Obrazložitev: Z novim zakonom se hoče razširiti legalno opravljanje obrtnih 
storitev, da bi se zmogljivosti približale potrebam in hkrati omejiti nelegalno 
opravljanje obrtnih storitev — šušmarstvo. Ce bodo morali delavci prilagati 
potrdilo delovne organizacije, se bodo mnogi izpostavili riziku, da bodo ob prvi 
priložnosti odpuščeni, ali pa bodo kako drugače imeli težave v delovni orga- 
nizaciji. Zato obstoji upravičena bojazen, da namen zakona ne bo dosežen, 
kolikor ostane v njem zahteva po potrdilu, pa četudi gre zgolj za informacijo. 

Predsednik Leopold Krese: Dajem v razpravo predlagani amandma. 
Kaj meni o amandmaju predstavnik Izvršnega sveta? 

Majda Gaspari: Mislim, da tako informiranje delovne organizacije 
ne more nikomur škodovati in da je zato popravek v tem smislu nepotreben. 

Predsednik Leopold Krese: Prosim poročevalca odbora za prouče- 
vanje zakonskih in drugih predlogov, da se izjavi. 

Tomaž Tomažič: Na seji odbora smo bili istega mnenja, ker je to 
več ali manj formalna zadeva, zato se odbor z amandmajem ne strinja. 

Predsednik Leopold Krese: Slične pripombe so bile obravnavane 
tudi na skupni seji zakonodajno-pravne komisije, na seji odbora za industrijo 
in promet Republiškega zbora in seji našega odbora za proučevanje zakonskih 
in drugih predpisov in so bile odklonjene. 

Prosim, želi še kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Poročevalci so se izjas- 
nili proti amandmaju. Tovariš Rižnar, ali vztrajaš pri predlogu? 

Riko Rižnar: Vztrajam! 

Predsednik Leopold Krese: Zbor moram obvestiti, da- so bili v disku- 
siji predloženi tudi nasprotni amandmaji v tem smislu, da bi delavec sploh moral 
predložiti potrdilo o nezaposlenosti. V zvezi s tem je bilo dosti diskusije. Sma- 
trali smo, da bi to dejansko pomenilo zoževanje, ker bi človek moral biti najprej 
brezposeln, če bi hotel po tem zakonu iskati možnosti oziroma uveljavljati 
svojo pravico za opravljanje obrtnih storitev. 

Kolikor se nihče več ne priglasi k besedi, dajem na glasovanje amandma, 
ki je predložen. Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko. (Sedem po- 
slancev dvigne roko.) Kdo je proti? (Večina poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je amandma z večino glasov odklonjen. 
2eli še kdo besedo v zvezi s predlogom zakona. (Nihče.) i 
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Potem prehajamo na glasovanje o predlogu zakona v celoti. Kdor je za 
predlog zakona o obrtnih delavnicah samostojnih obrtnikov, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal 
glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog tega zakona soglasno sprejet. Ugotoviti bomo 
Š3 morali, če je tudi Republiški zbor sprejel predlog zakona v enakem besedilu. 
O tem bom zbor obvestil kasneje. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu odloka o potrditvi zaključnega računa republiškega inve- 
sticijskega sklada za leto 1962. 

Tudi k temu predlogu smo prejeli pismeno obrazložitev, ki jo je dal Izvršni 
svet. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta dati še ustno obrazložitev? 

Riko Jerman: Tovarišice in tovariši poslanci! Predvsem bi želel pove- 
dati, da sorazmerno pozno predlagamo odlok o potrditvi zaključnega računa 
republiškega investicijskega sklada za 1962. leto. Vzrok je v tem, da se je precej 
zavlekla finančna kontrola poslovanja republiškega sklada, ki je potekala vse 
do jeseni prejšnjega leta in da je bil torej na razpolago sorazmerno kratek čas, 
da je tako prekontroliran in preizkušen zaključni račun za leto 1962 prešel vse 
organe Izvršnega sveta in da so bile izvršene še nekatere dodatne informacije 
o uspešnosti naložb sklada in podobno. Tako je prišel predlog odloka pred re- 
publiško skupščino tik pred koncem leta in je bil zaradi plana in drugih raz- 
logov predložen šele na današnji seji. To so torej razlogi, da pravzaprav tako 
pozno predlagamo zaključni račun, čeprav bi bilo pravilneje, da bi v tem času 
obravnavali že zaključni račun sklada za minulo leto. 

Naloge republiškega investicijskega sklada se vsako leto določajo z druž- 
benimi plani republike ali pa z resolucijami, oziroma s posebnimi odloki skup- 
ščine. Konkretne odločitve o uporabi sredstev republiškega investicijskega sklada 
so bile utemeljene s potrebo po skladnejšem razvoju gospodarstva v naši 
republiki. Resolucija o perspektivnem razvoju gospodarstva v Sloveniji za ob- 
dobje 1961/65 in smernice resolucije o uporabi sredstev republiškega investicij- 
skega sklada za leto 1962 določajo kot najnujnejše naložbe v industrijo, kme- 
tijstvo, promet in turizem. 

V resoluciji je bilo precej poudarjeno, naj se sredstva RIF, okrepljena 
s sredstvi gospodarskih organizacij, uporabljajo za rekonstrukcije, za moderni- 
zacijo in razširitev tistih kapacitet, ki izkazujejo čim večjo rentabilnost, sodobno 
tehnološko zasnovo in omogočajo visoko produktivnost dela, pri čemer naj se 
podpre predvsem tiste investicije, ki prispevajo k povečanju izvoza ali pove- 
čanju neblagovnega deviznega priliva. 

Naložbe v industrijo naj bi bistveno vplivale na spremembo strukture 
industrijske proizvodnje, zlasti z naložbami na področju elektroindustrije, ke- 
mične industrije in kemične predelave lesa ter energetike, v gradbeništvu za 
nabavo mehanizacije, v kmetijstvu pa naj bi naložbe omogočale čim hitrejše 
povečanje kmetijske proizvodnje. Tako naj bi pospešili gradnjo pitališč, hlevov, 
nabavo živine, mehanizacije, razvoj vrtnarstva in odkup zemljišč. V prometu je 
treba — tako je bilo poudarjeno v resoluciji — pospešiti modernizacijo osnov- 
nega cestnega omrežja, nadaljevati gradnjo letališča v Brnikih in luke Koper. 
Poseben poudarek je bil dan turizmu za dovršitev že začetih zmogljivosti v 
najpomembnejših turističnih središčih, nadalje za gradnjo žičnic in usposab- 
ljanje restavracijskih obratov in obratov za družbeno prehrano. 
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Ta načela in smernice so bile pri odobravanju kreditov in sredstev repu- 
bliškega investicijskega sklada v glavnem upoštevane. Skladno s tako postav- 
ljenimi načeli in nalogami je upravni odbor Splošne gospodarske banke od usta- 
novitve t. j. od 1. aprila 1962. leta dalje samostojno odobraval kredite najugod- 
nejšim prosilcem. Omenil bi, da je bil bivši upravni odbor sklada razrešen in 
da so bile prenesene vse pravice in dolžnosti sklada na upravni odbor banke. 
S tem pa je bilo uvedeno odobravanje kreditov po principih večje ekonomič- 
nosti in poslovnosti, ki zavezuje banko kot pravno osebo, da nosi ves riziko za 
dana posojila in za pravočasno vračanje kreditov. 

V letu 1962 je upravni odbor odobril za 13 281 milijonov dinarjev kreditov 
za osnovna in obratna sredstva po treh natečajih. Kako so bili krediti razpo- 
rejeni po posameznih panogah gospodarstva, je razvidno iz pismene obrazlo- 
žitve, zato ne bi tega ponavljal. 

Za odobrene kredite je značilno, da so se uporabila sredstva v veliki večini, 
to je do 71 »/o za udeležbo pri posojilih iz splošnega investicijskega sklada, 
dočim je za samostojno kreditiranje osnovnih in obratnih sredstev ostalo v 
Splošni gospodarski banki le 29 °/o sredstev. To pa pomeni, da so sredstva 
splošnega investicijskega sklada in sredstva centralnega deviznega sklada raz- 
porejena na specializirane banke, bistveno vplivala na angažiranje sredstev 
republiškega investicijskega sklada ter so v pretežni meri odrejale smer. inve- 
stiranja. Z udeležbami je republiški investicijski sklad pritegnil določen del 
zveznih sredstev, ker je določene investicije lahko kreditiral le tako, da se je 
podredil zvezni politiki uporabe dinarskih in deviznih sredstev. Iz teh razlogov 
republiški investicijski sklad, zlasti na področju industrije, ni mogel izvajati 
obsežnejše lastne investicijske politike. 

Prav te težave pa so spodbudile Splošno gospodarsko banko, kot korist- 
nika sredstev RIF k iskanju novih poti, ki so se realizirale v obsežnem zdru- 
ževanju sredstev, posebno v letu 1963 in omogočile pristop k reševanju osnovnih 
razvojnih problemov slovenske industrije. 

Odobreni krediti, prav tako kot v prejšnjih letih, tudi v tem letu niso bili 
v celoti izkoriščeni in je bilo preneseno zaradi tega v letu 1963 okoli 4 milijarde 
dinarjev neizkoriščenih kreditov. Prenesena sredstva pa niso le odraz neizko- 
riščenih tranš, temveč je v tem znesku vsebovanih tudi za približno eno mili- 
jardo in pol sredstev, ki so bila po obstoječih predpisih blokirana oziroma je bil 
njihov namen skrčen le na kreditiranje obratnih sredstev. 

Vzroki za slabše koriščenje nekaterih kreditov so po panogah v glavnem 
naslednji: Za industrijo so bili odobreni krediti v pretežni večini šele v drugem 
polletju in to prvenstveno iz sredstev, ki jih je Splošna gospodarska banka 
zbrala od gospodarskih organizacij za okrepitev sredstev RIF kot je to pri- 
poročala resolucija. Zaradi pozne odobritve kreditov in pomanjkljivih priprav 
na investicije kot posledica nepreciznih programov in projektov, se je koriščenje 
posojil zavleklo in se je začelo intenzivneje odvijati šele proti koncu leta, kar 
je seveda vplivalo na obseg koriščenja odobrenih kreditov. 

V kmetijstvu so dani krediti služili izključno za udeležbo k posojilom iz 
zveznega investicijskega sklada, ki se navadno koristijo le v višini 70 °/o odo- 
brenih sredstev. Osnovni razlog za to je nepripravljenost investitorjev in z 
zveznimi sredstvi pogojena struktura vlaganj za določene namene, za katere 
pa se je ugotovilo, da v mnogih konkretnih primerih za naše razmere niso naj- 
bolj uspešni in primerni. 

Za promet so bila izkoriščena vsa sredstva. 



Za turizem dodeljena sredstva iz republiškega investicijskega sklada so se 

s T? T, T - O«*««*« tobjektih, ki so se gfadili pribHžn* 
k okelišo v 7°,'°Ve 0r,a' RIF m°geI P°krlU VMh podražitev temveč le okoli 60 /o. Zato so se investicije zavlekle v naslednje leto, dana sredstva pa 
so bila v glavnem v celoti porabljena. 

Po končani investicijski izgradnji objektov, za katere je banka odobrila 

Pokolim , lt0I 1Z OIF' "aj bl 56 V letu 1962 Povečala vrednost proizvodnje 
T k Jan mi

1
h.3arde' narodnl dohodek za okoli 4060 milijonov, osebni dohodki za okoli 990 milijonov in skladi gospodarskih organizacij za okoli 880 milijonov 

Navedeni efekti so le povzetek iz investicijskih elaboratov, torej so le predvi- 
devanja, katerih realnost bomo lahko ugotovili šele po začetku obratovanja 
Redna proizvodnja je deloma stekla že v minulem letu, delno pa v tekočem 
letu. lako vam trenutno ne moremo poročati ali so bili programirani efekti 
investicijskih vlaganj tudi uresničeni. - 

K tem globalnim podatkom navajam nekatere objekte in predvideni efekt 

nedokazan8' ^ P°nek°d Še ni dokumentiran z realizacijo, torej še 

, >>.®elinka<< Je bil° za proizvodnjo peroksida vloženo za rekon- 
«0, T' mihl°noV' od te§a iz RIF 251 milijonov, kar naj bi omogočilo za 503 milijone povečano proizvodnjo ob znatnem povečanju izvoza. 

Rentabilnost poslovanja naj bi se povečala za okoli 51 »/o, redno pa naj 
bi ta obrat začel obratovati v sredini tekočega leta. 

V »Saturnus« Ljubljana, bo za rekonstrukcijo obrata tehničnih predmetov 
vloženih približno 197 milijonov dinarjev; obseg proizvodnje naj bi se povečal 

pnblizno 1 milijardo 700 milijonov din, izvoz pa za 458 milijonov deviznih 

na Vn nI nfg0Va rentabilnost povečala za približno 57'°/o, devizni učinek 
lega lete ^ P 2 rednim Poslovanjem v drugem polletju minu- 

Kombinat »Iskra- Kranj je pričel v tem letu z obsežno rekonstrukcijo ka- 
tere predračunska vrednost znaša okoli 14 milijard 600 milijonov din. Pri' tem 
je sodeloval RIF v letu 1962 z 920 milijoni. Po končani rekonstrukciji se pred- 
videva povečanje proizvodnje za okoli 26 in pol milijarde dinarjev izvoz na 
za okoli 21 milijard 600 milijonov. Tako bo po končani rekonstrukciji skupna 
proizvodnja dosegla okoli 52 milijard. S tem programom se bo rentabilnost 
povečala za okoli 56%, devizni učinek pa za skoraj 50 «/0. 

»Farmis«, obrat Krka, uvaja z novimi investicijami proizvodnjo določenih 
armacevtskih proizvodov. V skupnih investicijah 1 milijardo 132 milijonov 

sodeluje RIF z okoli 400 milijoni. Vložena sredstva naj bi omogočila porast 
proizvodnje za 1 milijardo 600 milijonov, izvoz pa bi se povečal za okoli 700 
milijonov dinarjev. Rentabilnost naj bi se povečala za okoli 70 «/„ devizni 
učinek pa za okoli 44 Vo. 
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Ugi takšni P™i, ki so pa manj pomembni, zato sem navedel le tiste, za katere smatramo, da so na področju industrije v letu 1962 

najbolj pomembni. 
Na področju kmetijstva je RIF kreditiral Agrokombinat Ljubljana, ki gradi 

fi
aiom°.fa 10,° 000 kok°ši-nesnic. V tej investiciji s predračunsko vrednostjo 
!fimJn°n0r Ž RIF S 127 milij°nL Vrednost proizvodnje naj bi znašala okoli 700 milijonov dinarjev, pri čemer naj bi se rentabilnost povečala za 13 «/0. 

Vinogradniško gospodarstvo Gornja Radgona gradi farmo bekonov, ki naj 
bi s 590 milijoni vloženih investicij omogočila za 558 milijonov povečano pro- 
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izvodnjo. Republiški investicijski sklad sodeluje v tej investiciji s 106 milijoni, 
predvideno povečanje rentabilnosti znaša okoli 12fl/o. 

Kmetijsko gospodarstvo Kranj je pristopilo k izgradnji farme molznic in 
rabi za to investicijo 155 milijonov. Proizvodnja naj bi se povečala za okoli 
200 milijonov dinarjev, rentabilnost naložbe pa naj bi znašala okoli 10,5 fl/o. 

Kmetijski kombinat v Žalcu je predvideval investicijo za nakup 1500 ha 
zemlje v vrednosti okoli 400 milijonov dinarjev, s čimer bi dosegel okoli 782 
milijonov kg lastne hmeljarske proizvodnje. Rentabilnostna stopnja je okoli 13. 

Na področju turizma, kot sem že omenil, so bila vlaganja usmerjena pred- 
vsem na dokončanje že začetih objektov, na premostitve v zvezi s podražitvami 
in na začetek gradnje nekaterih novih objektov. 

Za gostinsko podjetje hotel »Triglav« v Kopru je bilo iz sredstev RIF 
odobrenih 32 milijonov dinarjev kot udeležba h kreditu iz OIF za avtokamp 
v Zusterni. Predračunska vrednost znaša 127 milijonov, porast čistega dohodka 
naj bi znašal za vse obrate skupaj okoli 127 milijonov. 

Predvideno je bilo, da bodo znašali izvirni dohodki sklada skupaj s poso- 
jili iz gospodarstva okoli 9 milijard 200 milijonov. Dejansko pa je bilo zbranih 
11 milijard 729 milijonov. Reden prispevek je zaostal za 3,5 %, ker so nekatere 
gospodarske organizacije razporedile svoja sredstva v sklade šele v 1963. letu. 
Močno pa je bil presežen dohodek od obresti in sicer za 256'% ali za 435 mili- 
jonov din zaradi povečanih obrestnih mer in povečanih kreditnih naložb. 

Predvidena posojila iz gospodarstva so se povečala za 31 fl/o ali za 928 mili- 
jonov. Občutno pa so se povečala sredstva RIF zaradi rednega plačevanja 
anuitet in vrnjenih kratkoročnih in posebnih kreditov. 

Upravni odbor republiškega investicijskega sklada ja že v prejšnjih letih 
skrbel za redno odplačevanje posojil. Na prvi seji upravnega odbora Splošne 
gospodarske banke je bilo prav tako sprejeto načelo, da pri plačilu anuitet ne 
more biti odstopanj ter so bili s tem sklepom seznanjeni tudi koristniki kreditov. 
Temu preventivnemu ukrepu gre zasluga, da so posojilojemalci plačevali 
anuitete v letu 1962 pravočasno in zelo v redu in da ni bilo plačanih le okoli 
3'% anuitet. 

Smer in začetni uspehi, ki jih je dosegla Splošna gospodarska banka s pri- 
tegnitvijo decentraliziranih sredstev uporabnikov družbenega premoženja že 
v letu 1962, narekujejo, da se uvedena praksa še intenzivneje nadaljuje in 
dopolnjuje z novimi možnostmi. Potrebe po razvoju gospodarstva terjajo enotno 
akcijo in sodelovanje vseh bank in družbeno-političnih skupnosti. Za to pa je 
treba uskladiti programe investicijskih naložb na vseh nivojih. 

Na podlagi v materialih prikazanega delovanja republiškega investicijskega 
sklada, ugotovitev finančne inšpekcije o pravilnosti predloženega zaključnega 
računa in podane obrazložitve predlagam, tovariši poslanci, da vaš zbor predlog 
zaključnega računa republiškega investicijskega sklada za leto 1962 sprejme. 

Predsednik Leopold Krese: Prosim predstavnika odbora za prouče- 
vanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora, da da poročilo. 

Inž. Ciril Zmahar: Odbor za proučevanje zakonskih in drugih pred- 
logov Gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije je na seji dne 21. januarja 
1964 obravnaval predlog odloka o potrditvi zaključnega računa republiškega 
investicijskega sklada za leto 1962 in ga brez pripomb soglasno sprejel. 



5. seja 75 

Odbor predlaga Gospodarskemu zboru Skupščine SR Slovenije, da sprejme 
predlog odloka. 

Predsednik Leopold Krese: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
(Ne javi se nihče.) Če nihče, potem dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor 
je za predlog odbora, naj prosim, dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Gospodarski zbor sprejel predlog odloka o potrditvi 
zaključnega računa republiškega investicijskega sklada za leto 1962. 

Tudi o tem predlogu razpravlja in sklepa Republiški zbor. O rezultatih 
njegove obravnave vas bom obvestil kasneje. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu odloka o sprostitvi sredstev posebne obvezne rezerve 
skladov iz leta 1962. 

Tudi ta predlog odloka je Izvršni svet že pismeno obrazložil. Ali želi pred- 
stavnik Izvršnega sveta dati še ustno obrazložitev? (Da.) Prosim! 

Riko Jerman: Tovariši! Čeprav je bila pismena obrazložitev podana 
dovolj obširno, mislim, da je treba poudariti še okolnost, ki mogoče ni dovolj 
prišla do izraza v pismeni obrazložitvi. Gre namreč za to, da je v letu 1962, 
ko smo ustanovili Splošno gospodarsko banko, republika uvedla 5 "/o obvezno 
rezervo na osnovi pooblastil zvezne zakonodaje. V letu 1962 se je Skupščina 
prejšnjega sklica odločila za uvedbo 5 "/<> obvezne rezerve predvsem iz raz- 
loga, da bi zagotovila novoustanovljeni banki potrebna sredstva za začetek 
njenega poslovanja. Dejstvo je namreč, da ob ustanovitvi republika ni mogla 
dodeliti Splošni gospodarski banki bančna sredstva, s katerimi bi lahko začela 
poslovati drugače kot tako, da se je poslužila tega takrat zakonitega ukrepa, 
to je uvedbe 5 ®/o obvezne rezerve od skladov gospodarskih organizacij in 
skladov družbeno-političnih skupnosti. Kot je znano, se je Gospodarska banka 
v prvih letih svojega delovanja usmerila predvsem na kreditiranje obratnih 
sredstev. Preko nje se je vršilo kreditiranje vseh komunalnih bank in preko 
njih vseh gospodarskih organizacij. 

Z novim kreditnim sistemom, ki je bil uveljavljen v letu 1963, je taka 
vloga Gospodarske banke v glavnem prenehala* Težišče nalog Gospodarske 
banke se je torej preneslo na področje kreditiranja investicijskih naložb. Zato 
so sredstva 5 %> obvezne rezerve, ki so bila prvotno dodeljena za obstoj in 
za poslovanje banke, postala za obratno kreditiranje manj pomembna, vendar 
je nujno, da jih zadržimo pri tej banki, in jih pri spremenjenem značaju lahko 
uporabljamo tudi za investicijske naložbe. Dokler so ta sredstva kot 5 °/o 
obvezna rezerva, naložena pri Gospodarski banki, predstavljajo le splošna bančna 
sredstva, namenjena za kreditiranje obratnih sredstev. S tem predlogom odloka 
pa Izvršni svet predlaga Skupščini oziroma vašemu zboru, da se ta sredstva 
sprostijo in naložijo pri banki z namenom, da bi iz njih vršili kreditiranje inve- 
sticij. Zbornične organizacije — mislim predvsem na okrajne gospodarske zbor- 
nice, pa tudi na republiško gospodarsko zbornico — so o teh sredstvih večkrat 
razpravljale in se odločile, da preko Izvršnega sveta priporočijo Skupščini tako 
pogojno sprostitev predvsem zaradi tega, ker se gospodarske organizacije in 
zbornice dobro zavedajo, da Splošna gospodarska banka zaradi minimalnih 
lastnih sredstev za. investicije ne bi bila sposoben partner pri raznih kreditnih 
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akcijah pomembnejšega investicijskega značaja. Zato je popolnoma jasno, da 
bi morala ta sredstva ostati pri banki in da je zelo koristno, če spremenijo značaj 
tako, da iz obratnih postanejo sredstva sposobna za investicijske naložbe. 

Pretežni del gospodarskih organizacij je zbornicam že poslal izjave, da ta 
sredstva naložijo pri banki za investicijske namene, o katerih smo ob priliki 
plana že razpravljali, ali pa da jih namensko naložijo za dobo približno desetih 
let za izgradnjo Luke Koper kot pomembnega prometnega objekta v naši repu- 
bliki ali pa za izgradnjo Energokombinata v Velenju, ki bo rešil v Sloveniji pro- 
blem preskrbe z gorivom. Ne glede na take, namenske odločitve gospodarskih 
organizacij, so njihove izjave popolnoma v skladu z duhom predloženega odloka, 
ki pravi, naj bi se sredstva vezala na rok pri banki. V kolikor se seveda ne 
vežejo na rok, se tudi ne sprostijo in ostanejo pri gospodarskih bankah kot 
bančna kreditna sredstva. 

Hotel sem torej na kratko povedati, da je v sedanjem obdobju nujno in 
bo še nekaj časa nujno, da ostanejo ta sredstva pri banki in da si s tem odlokom 
prizadevamo predvsem spremeniti značaj teh sredstev tako, da jih iz obratnih 
sredstev spremenimo v sredstva, ki so sposobna za vse vrste investicijskih 
naložb. 

Predsednik Leopold Krese: Hvala lepa. Zeli morda razpravljati tudi 
predstavnik odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodar- 
skega zbora? Poročilo je bilo pismeno že dano; mislim, da ustna obrazložitev 
zato ni potrebna. Tudi razprava to ni pokazala, ker spreminjevalnih predlogov 
ni bilo. 

Pričenjam razpravo k temu predlogu. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ker ne želi nihče besede, dajem predlog odloka o sprostitvi sredstev posebne 
obvezne rezerve skladov iz leta 1962 na glasovanje. Kdor Je za ta predlog, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka v našem zboru soglasno sprejet. 
Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 

sklepanje o predlogu odloka o oprostitvi invalidskih delavnic za poklicno reha- 
bilitacijo in zaposlitev invalidov plačevanja dela proračunskega prispevka iz 
osebnega dohodka delavcev, ki pripada SR Sloveniji za leto 1963. 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da da obrazložitev. 

Riko Jerman: Osnovni namen te oprostitve je utemeljen že v sami 
obrazložitvi. Povedal bi rad le to, da gre približno za okoli 25 milijonov din 
sredstev, ki nasproti 25 milijardam republiškega proračuna ne pomenijo bistven 
ali poseben problem. Ta sicer skromna sredstva pa pomenijo vendarle določeno 
stimulacijo za tiste organizacije, ki po svojem programu delujejo v smislu pri- 
učevanja invalidnih oseb za delo. Splošno je znano, da take ustanove niso naj- 
bolje opremljene z raznimi pripomočki za delo in za priučevanje in da bodo 
torej sredstva iz naslova oprostitve plačevanja prispevka od osebnega dohodka 
v republiški budžet zelo solidno naložena in bomo s tem dali neke vrste mate- 
rialno spodbudo organom upravljanja v teh organizacijah. Zato vam v imenu 
Izvršnega sveta priporočam, da ta odlok sprejmete. 

Predsednik Leopold Krese: Prosim predstavnika odbora za prouče- 
vanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora, da da obrazložitev. 



5. seja 77 

Edo Komočar: Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
Gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije je na seji dne 21. januarja 1964 
obravnaval predlog odloka o oprostitvi invalidskih delavnic za poklicno reha- 
bilitacijo in zaposlitev invalidov plačevanja dela proračunskega prispevka iz 
osebnega dohodka delavcev, ki pripada Socialistični republiki Sloveniji za leto 
1963 in ga sprejel brez pripomb ali dopolnitev. 

Ponovno je odbor razpravljal o tem predlogu odloka na seji dne 30. ja- 
nuarja 1964 z namenom, da uskladi svoje stališče z amandmaji, ki so jih dali 
odbori Republiškega zbora in zakonodajno-pravna komisija. S temi amandmaji 
se poenostavijo prej nekoliko bolj zapletena načela v predlogu odloka. Zato je 
odbor amandmaje tudi sprejel. (Glej priloge.) 

Odbor predlaga Gospodarskemu zboru Skupščine SR Slovenije, da predlog 
odloka s predloženimi spremembami sprejme. 

Predsednik Leopold Krese: Želi predstavnik zakonodajno-pravne 
komisije obrazložiti predlog odloka? (Ne.) 

Obveščam zbor, da je bil enak popravek besedila poslan tudi Republiškemu 
zboru in sem bil pravkar obveščen, da je Republiški zbor ta popravek sprejel, 
oziroma odlok izglasoval že s tem popravkom. Tako lahko tudi mi razprav- 
ljamo in sklepamo o tem odloku v celoti. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Če 
nihče, dajem predlog odloka s popravkom na glasovanje. Kdor je za ta predlog 
odloka, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 
Obveščam zbor, da je Republiški zbor sprejel tako zakon o obrtniških de- 

lavnicah, kot tudi vse odloke, ki jih morata sprejeti oba zbora, v enakem be- 
sedilu. Na ta način so naša glasovanja polnoveljavna. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. Dajem besedo tovarišu Ediju Komočarju. 

Edo Komočar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Do- 
volite mi, da v svoji razpravi analiziram in podkrepim s konkretnimi podatki 
kronološki potek akcije za gradnjo cementarne v Senovem pri Krškem. 

Navedeno utemeljujem zaradi tega, ker je v tem kraju rudnik rjavega 
premoga, ki pa iz leta v leto zmanjšuje svojo rezervo, zato se postavlja vpra- 
šanje, kje in kako zaradi zmanjševanja zaloge premoga zaposliti delovno silo? 
Rudnik Senovo mora zato že zdaj razmišljati o preusmeritvi proizvodnje v tako 
smer, ki je sorodnega značaja in ki omogoča porabo razpoložljivega osnovnega 
materiala za preusmerjeno proizvodnjo v senovški kotlini. Rezultati dosedanjih 
raziskav in ugotovljene premogovne rezerve v senovški kotlini ne omogočajo 
nadaljnje povečanje proizvodnje premoga v rudniku, temveč narekujejo njeno 
postopno zmanjševanje in še to v relativno kratkem časovnem razdobju. Na 
osno-vi te ugotovitve je bivši občinski ljudski odbor Senovo v sporazumu z 
vodstvom politično-teritorialnih enot z gospodarskim načrtom razvoja občine 
sprejel koncept, da se v Senovem predvidi nastanek industrije, ki bo bazirala 
na lastnih surovinah in na obstoječih zalogah premoga. 

Prve proučitve, ki naj bi pomagale realizirati gospodarski načrt občine, 
so pokazale, da bi glede na obstoječe krajevne pogoje lahko razvili cementno 
industrijo. Pri tem se je upoštevalo, da so v neposredni bližini bogata nahaja- 
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lišča osnovne surovine, kvaliteten lapor in apnenec. Poleg tega pa sta na 
razpolago še ostala dva važna proizvodna faktorja — električna energija in 
premog. Pomembno je tudi to, da bi se rudarji lahko najuspešneje preusmerili 
na pridobivanje laporja in apnenca, ker je to delo sorodno z rudarstvom, čeprav 
bi se surovina pridobivala na dnevnem kopu. Glede na strokovni kader in 
finančne možnosti je bilo dogovorjeno, da bo v tej akciji namesto občine na- 
stopal kot investitor rudnik rjavega premoga Senovo. 

V zvezi z razpisom natečaja za posojilo iz splošnega investicijskega sklada 
za povečanje proizvodnje cementa, je rudnik na pobudo občinskih organov in 
predsednika okraja v letu 1959 po dogovoru, pri katerem so sodelovali: Niko 
Belopavlovič, predsednik Okrajnega ljudskega odbora Novo mesto, Ivo Novšak, 
načelnik za gospodarstvo okraja Novo mesto, pokojni Martin Gosak, predsednik 
občine Trbovlje in takratni zvezni poslanec Karel Šterban, predsednik občine 
Senovo in inž. Petrič, tehnični direktor cementarne Trbovlje, pristopil k izde- 
lavi investicijskega programa in idejnega projekta za izgradnjo cementarne 
na Senovem. 

Dne 18. 6. 1960 je rudnik kot investitor sklenil pogodbo za izdelavo investi- 
cijskega programa in idejnega projekta za gradnjo tovarne cementa v Senovem 
z Investicijskim birojem Trbovlje in Investicijskim birojem Novo mesto, ki sta 
si delo pri projektiranju razdelila. Stroški za izdelavo investicijskega programa 
so bili določeni v višini 20 000 000 dinarjev. Rok izdelave je bil pogojen za 
25. julij 1960, ker je bil v razpisu natečaja kot zadnji rok za predložitev doku- 
mentacije Investicijski banki določen za 31. julij 1960. 

Zaradi raziskave terena in ugotovitve zalog surovin za proizvodnjo ce- 
menta, je rudnik sklenil pogodbo z Geološkim zavodom SRS. Za kompletno 
raziskavo, vključno z investicijo atesta o zalogah surovin, je rudnik plačal 
preko 7 000 000 dinarjev, torej skupno z investicijskim programom približno 
30 000 000 dinarjev. 

Investicijski program in idejni projekt je 26. 7. 1960 revidirala republiška 
komisija za revizijo investicijskih programov, odobril pa ga je Izvršni svet 
Ljudske republike Slovenije z odločbo št.: 18-59/4-60 z dne 27. 7. 1960. Dne 
30. 7. 1960 je bil celotni elaborat predložen Jugoslovanski investicijski banki 
v Ljubljani. 

V zvezi z načrtom financiranja investicijske izgradnje cementarne je bila 
banki predložena tudi izjava Okrajnega ljudskega odbora Novo mesto, št.: 
03 RU 37/1-60 od 28. 7. 1960, s katero se je ta zavezal, da bo v primeru odo- 
britve investicijskega posojila v znesku 2 521 226 000 dinarjev za izgradnjo ce- 
mentarne na Senovem kril del 40 % udeležbe od predračunske vrednosti iz 
sredstev okrajnega investicijskega sklada in sicer v znesku 18 130 000 dinarjev 
in 5 % garancijski polog v znesku 126 061 000 din. 

V investicijskem programu je bil začetek gradnje cementarne predviden 
1963. leta s tem, da bi bila gradnja končana 1965. leta. V zvezi s strokovno 
revizijo investicijskega programa, ki jo je 5. 10. 1960 izvršil upravni odbor 
Jugoslovanske investicijske banke, je bil začetek gradnje cementarne določen 
za 1. maj 1961 in dovršitev gradnje 30. april 1963. Zaradi te spremembe je bilo 
treba 29. 10. 1960 zaprositi Republiško komisijo za revizijo investicijskih pro- 
gramov v Ljubljani za spremembo že izdane odločbe o potrditvi investicij- 
skega programa. 
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Na pripombe strokovnih poročevalcev Jugoslovanske investicijske banke v 
zvezi s predlogom ekonomskega dela investicijskega programa, je rudnik 8. 10. 
1960 poslal banki odgovore projektantov. 

Z dopisom 18. 7. 196il je Jugoslovanska investicijska banka, centrala za 
LR Slovenijo, obvestila rudnik, da bo upravni odbor glavne centrale Jugoslo- 
vanske investicijske banke v Beogradu na naslednji seji obravnaval zahteve 
po natečaju za cement in da je glede na to potrebno prilagoditi zahteve instru- 
mentom, iz 1961. leta in podatke podati do 20. julija 1961. Z dopisom 19. 7. 1961 
so poslali Investicijski banki v Ljubljano ZP obrazce s spremenjenimi podatki, 
pri čemer so v smislu navodil banke upoštevali novo carinsko stopnjo za uvozno 
opremo, ustrezno stopnjo prometnega davka na cement, tečajne razlike pri 
izračunu vrednosti uvozne opreme, zvišanje cen gradbenih storitev, spremembe 
stopenj prispevkov od osebnih dohodkov in ostale spremembe v predpisih o 
delitvi celotnega dohodka. 

V zvezi z nekaterimi pripombami so 3. 8. 1961 poslali Jugoslovanski inve- 
sticijski banki v Ljubljano dopolnilne ZP obrazce, v katerih so bili usklajeni 
podatki, ki sledijo iz pripomb tehnološkega in gradbenega poročila. Po spre- 
menjenem predlogu znaša skupna vrednost predvidene investicije za cemen- 
tarno 4 568 055 000 dinarjev; od tega za osnovna sredstva 4 317 388 000, za 
obratna sredstva 250 667 000. Financiranje investicije za osnovna sredstva je 
bilo predvideno iz naslednjih virov: 

— posojilo iz OIF 2 488 295 000 din; 
— lastna udeležba, kredit inozemskega dobavitelja opreme Smith iz Ko- 

penhagena, 1 375 970 000 din; 
— amortizacija rudnika 434 993 000; 
— posojilo iz investicijskega sklada Okrajnega ljudskega odbora Novo 

mesto 18 130 000 dinarjev. 
Skupaj za osnovna sredstva 4 317 388 000 dinarjev. 
Z omenjeno spremembo se je skupna lastna udeležba v predvidenih inve- 

sticijskih stroških povečala od 40 na 42 '%>. Poleg tega se je ob upoštevanju 
novih gospodarskih predpisov pokazal ugodnejši rentabilitetni račun, ker ostane 
več sredstev čistega dohodka na razpolago za odplačilo predvidenega posojila. 

Ker Jugoslovanska investicijska banka ni poslala obvestila, kako je rešila 
ta zahtevek za investicijsko posojilo, ji je rudnik 18. 2. 1963 naslovil pismeno 
vprašanje. 

V svojem pismu je rudnik med drugim navedel, da je podjetje že tretje 
leto v negotovosti, ker ne ve, ali je gradnja cementarne v Senovem preložena 
na poznejšo dobo, ali pa je sploh za vse čase odklonjena in iz katerih razlogov. 
Ker pa na vseh javnih zborih delavci in občani sprašujejo, kako je s to zadevo, 
poleg tega pa podjetje v tej negotovosti ne more izvajati pametne finančne 
politike pri zbiranju sredstev za nove proizvodne kapacitete, ki so v Senovem 
zaradi kratke življenjske dobe rudnika neodložljive, so zahtevali od banke 
nedvoumno pojasnilo. 

Investicijska banka Ljubljana je na dopis rudnika 26. 2. 1963 odgovorila, 
da zaradi pomanjkanja sredstev v splošnem investicijskem skladu zahtevek ni 
rešen. V zveznem družbenem planu za leto 1963 namreč niso bila predvidena 
nikakršna sredstva iz splošnega investicijskega sklada za prispevke k financi- 
ranju gradnje cementarne. 
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Dne 24. julija 1963 je Jugoslovanska investicijska banka, glavna centrala 
v Beogradu, Direkcija odobravanja kreditov industriji pod št. 11/2970 vrnila 
celotni elaborat, ker je upravni odbor banke na sejah 16. in 25. aprila 1963 
sprejel sklep o prenehanju nadaljnjega dela v zvezi s spremembami v načinu 
financiranja investicij iz sredstev federacije oziroma splošnega investicijskega 
fonda, ki so določene z družbenim planom za leto 1963. V svojem dopisu Inve- 
sticijska banka Beograd navaja, naj rudnik v zvezi z realizacijo svojega pro- 
grama stopi v stik z Gospodarsko banko, ki ga bo seznanila z možnostjo izvedbe 
aranžmaja preko Jugoslovanske investicijske banke. 

Dne 27. junija 1963 je v smislu navodila zastopnik rudnika prevzel na 
Investicijski banki v Ljubljani vse 4 komplete elaborata, ki so trenutno v 
arhivu rudnika. 

V zvezi s sestavo sedemletnega plana razvoja rudnika, v katerem so po- 
novno predvideli gradnjo cementarne v času od leta 1965 do leta 1967, in v 
letih 1968 do 1970 tudi ustrezno povečanje brutoprodukta rudnika, so dne 
11. septembra 1963 o zadevi pismeno poročali tudi Splošni gospodarski banki 
S RS v Ljubljani, ki pa do danes še ni odgovorila. 

Na predlog sedemletnega plana razvoja podjetja niso prejeli od republi- 
ških, okrajnih in občinskih organov nobenih pripomb, zato smatrajo, da je 
predlog izgradnje cementarne v Senovem sprejet in pričakujejo vso podporo 
teh organov tudi pri realizaciji plana. 

Osebno smatram, da je ta rudniški predel eden izmed tistih, ki je včeraj 
veliko doprmasal h krepitvi našega gospodarstva, da pa danes iz objektivnih 
razlogov ne more več dajati tistega, kot nekoč. Kljub temu, da je v sedem- 
letnem programu podjetja podčrtana ta nova investicija, je kolektiv v nego- 
tovosti, ker ta investicija ne bo odvisna samo od njega. Da pa v tem kolektivu 
in okolici ne bi prevladovala negotovost, prosim za konkreten odgovor, ali je 
gradnja cementarne v Senovem še aktualna in ali bo zajeta v 7-letnem planu 
razvoja Socialistične republike Slovenije, ker bo v nasprotnem primeru treba 
zadevo drugače reševati. 

Dne 25. decembra 1963 sem na skupščinski seji prikazal problem obstoje- 
čega mostu in gradnjo novega mostu čez Savo v Krškem. Vendar še do danes 
na prikazani problem nisem dobil ne pismenega ne ustnega odgovora odgo- 
vornih činiteljev. Ker pa ta problem postaja v gospodarskem in političnem po- 
gledu iz dneva v dan vse bolj pereč, prosim, da se pojasni, kaj je bilo glede 
tega storjenega in če so sploh bili podvzeti kakšni ukrepi. Znano mi je, da je 
pristojni svet okrajne skupščine Celje na priporočilo Izvršnega sveta in Sekre- 
tariata za promet razpravljal o kategorizaciji ceste in mostu med obema ce- 
stama II. oziroma III. reda in da je sprejel tudi takšen sklep. Vendar okrajna 
skupščina o tem še ni razpravljala in sklepala in do danes še ni uradnega akta, 
ki bi vprašanje kategorizacije dokončno rešil. 

Občinska skupščina Videm-Krško je spričo težav, ki jih povzroča ta pro- 
blem, podvzela ukrepe ter dala izdelati potrebno dokumentacijo za pričetek 
gradnje novega mostu in o tem seznanila tudi okrajno skupščino in Sekretariat 
za promet, ki sta na to dala tudi načelni pristanek. Vendar pa še nobeden od 
navedenih organov ni dal dokončnega mnenja in mi ni znano, da bi v republiškem 
ah v okrajnem cestnem skladu bila v ta namen predvidena potrebna sredstva 
s tretjinsko udeležbo, kot to predlaga občinska skupščina. 
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Zaradi ekonomsko-političnega pomena tega problema prosim odgovorne 
faktorje za konkreten odgovor na to vprašanje. 

Predsednik Leopold Krese: Menim, da bi na ta vprašanja lahko 
dobil poslanec odgovor na prihodnjem zasedanju. Ali se strinjaš s tem predlo- 
go? (Strinjam.) Zeli še kdo besedo k tej točki? (Ne javi se nihče.) 

Če ni nobenega vprašanja več, je današnji dnevni red izčrpan in zaklju- 
čujem sejo. Prihodnja seja bo sklicana pismeno, bo pa predvidoma 15. ali 16. 
prihodnjega meseca. 

(Seja je bila zaključena ob 17.30.) 



PROSVETNO- KULTURNI ZBOR 

5. seja 

(29. januarja 1964) 

Predsedoval: Ivo Tavčar, 
predsednik Prosvetno-kulturnega zbora 

Začetek seje ob 9.40. 

Predsednik Ivo Tavčar: Tovarišice in tovariši poslanci! Začenjam 
5. sejo Prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili naslednji poslanci: Truda Zoher-Durjava, 
Bernarda Pere in Jože Sturm. S tem ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Za današnjo sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 4. seje Prosvetno-kulturnega zbora; 
2. vprašanja poslancev; 
3. razprava o problematiki v zvezi z izdelavo statutov delovnih organizacij 

s področja prosvete, kulture in znanosti. 
Ta predlog dnevnega reda dopolnjujem še z dodatno 4. točko, in sicer: 

delo Prosvetno-kulturnega zbora in ustanovitev začasnih odborov zbora. 
To dopolnitev dnevnega reda predlagam zato, ker smo na začetku leta in 

pred sestavo dolgoročnejšega delovnega načrta, pa tudi zato, da z ustanovitvijo 
ustreznih začasnih odborov primerno organiziramo delo zbora in pospešimo 
njegovo delo. 

Se zbor strinja s predlaganim in dopolnjenim dnevnim redom? (Poslanci 
se strinjajo.) Ima kdo še kak predlog za spremembo ali dopolnitev dnevnega 
reda? (Ne javi se nihče.) Ce ne, smatram, da je predlagani dnevni red z do- 
polnilom sprejet. 

Zapisnik prejšnje seje ste prejeli skupaj z vabilom. Ima kdo kakšno pri- 
pombo k zapisniku? (Ne javi se nihče.) Če nihče, menim, da je zapisnik 4. seje 
odobren in ga bom podpisal. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, na vprašanja poslancev. 
Vprašanja poslancev so vam bila pismeno poslana. Poslanec Dušan Sinigoj 

je, kakor ste lahko razbrali iz priloženega gradiva, zastavil dve vprašanji: eno 
v zvezi s knjižnico v Novi Gorici, drugo pa v zvezi s pomanjkanjem predmetnih 
učiteljev na osnovnih šolah. Prosim predstavnika Izvršnega sveta, republiškega 
sekretarja za kulturo in prosveto tovariša Miloša Poljanška, da odgovori na 
prvo vprašanje. 
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Miloš Poljanšek: Poslanec Dušan Šinigoj je zastavil naslednje 
vprašanje: 

Knjižnica v Novi Gorici je poslala že lansko leto 11. julija Izvršnemu svetu 
in poslancem Prosvetno-kulturnega zbora na območju Nove Gorice dopis v 
zvezi z brezplačnim obveznim izvodom, ki ga prejemajo nekatere knjižnice v 
naši republiki. Ker knjižnica ni dobila odgovora, tako namreč zatrjuje poslanec 
Dušan Šinigoj, je poslanec zastavil naslednje vprašanje: »Po katerih kriterijih 
se daje knjižnicam brezplačni izvod in zakaj nekatere, med njimi tudi knjižnica 
v Novi Gorici, niso do njega upravičene, in dalje, koliko takšnih izvodov dajejo 
založbe?« 

8. člen zvezne uredbe o obveznem pošiljanju tiskov (Ur. 1. FLRJ št. 27/53) 
zadolžuje vse tiskarne v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji, da po- 
šiljajo brezplačno in na svoje stroške 7 izvodov vsakega svojega tiska centralni 
knjižnici tiste republike, v kateri je tiskarna, in po 1 izvod zveznemu Biblio- 
grafskemu inštitutu v Beogradu. Od 7 prejetih izvodov obdrži centralna knjiž- 
nica, v naši republiki je to Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani, zase 
dva izvoda, ostalih pet pa pošlje po en izvod centralniiji knjižnicam drugih 
socialističnih republik. Tako pošilja Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljub- 
ljani po 1 izvod vsakega tiska, natisnjenega v tiskarnah na območju Sociali- 
stične republike Slovenije, Sveučilišni knjižnici v Zagrebu in Narodnim biblio- 
tekam v Beogradu, Sarajevu, Skopju in Cetinju. 

Poleg tega zadolžuje 6. člen citirane zvezne uredbe izdajatelje uradnih pu- 
blikacij, da pošiljajo Bibliografskemu inštitutu Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije do 15 izvodov uradnih publikacij za mednarodno zamenjavo 
uradnih publikacij. 

14. člen citirane uredbe pooblašča republike, da lahko predpišejo tiskarnam 
oziroma založbam svojega območja tudi druge obveznosti glede pošiljanja 
tiskov. Na podlagi tega člena je izšel odlok o obveznem pošiljanju tiskov štu- 
dijskim knjižnicam (Ur. 1. LRS št. 33/60), po katerem prejemajo celotni slo- 
venski obvezni primerek študijske knjižnice v Mariboru, Celju, Kopru in 
Novem mestu, samo periodiko, časnike in revije pa sprejemajo študijske knjiž- 
nice v Kranju, Murski Soboti in Novi Gorici. Na ta način je dobila po ena 
študijska knjižnica v nekdanjih okrajih ali celotni ali delni slovenski obvezni 
primerek. Izpadle so Slovanska knjižnica v Ljubljani — zaradi Narodne in 
univerzitetne knjižnice v Ljubljani — in študijski knjižnici v Ptuju in na 
Ravnah. 

Namen odloka je bil zbirati zaradi eventualnih elementarnih in podobnih 
nesreč slovenski tisk na več mestih. Zato so kompletni obvezni primerek prejele 
najbolj organizirane študijske knjižnice v naši republiki. 

Pripominjamo, da je slovenski odlok o obveznem pošiljanju tiskov študij- 
skim knjižnicam zajel več knjižnic kot v ostalih republikah. 

Na drugo vprašanje tovariša poslanca, koliko takšnih izvodov dajejo za- 
ložbe, odgovarjamo takole: 

Založbe dajejo dejansko vse obvezne izvode, kot jih določa citirani zvezni 
in republiški predpis o obveznem pošiljanju tiskov. Da je pošiljanje obveznih 
primerkov točno in čimbolj popolno, ga izvajajo tiskarne; obvezni izvodi gredo 
na račun založb in ne tiskarn. 

Naš sekretariat še vedno sodi, da je sedanji odlok o obveznem pošiljanju 
tiskov študijskim knjižnicam s stališča čuvanja slovenskega tiska dobro pre- 

6» 
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tehtan in dovolj širok. Ce bi pa. odlok hotel uzakoniti načelo pomoči študijskim 
knjižnicam, bi moral dovoliti celotni slovenski obvezni primerek tudi ostalim 
študijskim knjižnicam, tako knjižnici v Kranju, kot v Murski Soboti, ki preje- 
majo samo periodiko, posebno pa še tistim, ki obveznih primerkov sploh ne 
prejemajo, to je Slovanski knjižnici v Ljubljani ter študijski knjižnici v Ptuju 
in na Ravnah. 

Posebej smo dolžni opozoriti tudi na to, da bi v času, ko so založbe prisi- 
ljene zaradi spremenjenih gospodarskih instrumentov k čimvečji štednji in 
gospodarskemu poslovanju, vsaka sprememba v razdeljevanju obveznih pri- 
merkov študijskim knjižnicam lahko sprožila obravnavanje o upravičenosti , 
pošiljanja obveznih primerkov tudi študijskim knjižnicam, ki jih po odloku 
že prejemajo. 

Glede na dopis knjižnice v Novi Gorici z dne 11. 7. 1963 Izvršnemu svetu in 
poslancem Prosvetno-kulturnega zbora z območja Nove Gorice v zvezi z brez- 
plačnim obveznim izvodom, ki ga prejemajo nekatere knjižnice v naši republiki, 
tole pojasnilo: 

Knjižnica v Novi'Gorici je sprožila omenjeno vprašanje že marca 1961. leta. 
Takratni Svet za kulturo in prosveto Ljudske republike Slovenije pa je po- 
sredoval prvi odgovor knjižnici 13. aprila 1961. leta. Ker so se vprašanja po- 
navljala, je svet bodisi pismeno, bodisi telefonično, pa tudi na zborovanjih 
bibliotekarjev pojasnjeval sprejeta in uveljavljena stališča o delitvi obveznih 
primerkov. Podrobne informacije oziroma dokumentacijo ne bi sedaj navajal, 
lahko pa jo posredujemo poslancu tov. Šinigoju. 

Iz dokumentacije oziroma historiata dopisovanja je razvidno, da je bila 
goriška knjižnica pismeno, telefonično in v direktnih razgovorih točno obve- 
ščena o stališčih Sveta za kulturo in prosveto Ljudske republike Slovenije 
glede odloka o obveznem pošiljanju tiskov študijskim knjižnicam. Vendar pa, 
kakor kaže, še vedno vztraja na spremembi citiranega odloka v njeno korist. 

Predsednik Ivo Tavčar: Hvala. Se poslanec Dušan Šinigoj zadovolji 
z odgovorom? 

Dušan Šinigoj: Z odgovorom se zadovoljujem. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim republiškega sekretarja za šolstvo 
Borisa Lipužiča, da odgovori na drugo vprašanje poslanca Dušana Sinigoja. 

Boris Lipužič: Poslanec Dušan Šinigoj je zastavil naslednje vpra- 
šanje: »Kaj je republiški sekretariat za šolstvo skupaj z Višjo pedagoško v 
Ljubljani storil, da se pereče pomanjkanje predmetnih učiteljev na osemletnih 
šolah omili?« 

Trenutno na osnovnih šolah še vedno primanjkuje okrog tisoč učiteljev za 
predmetni pouk, kljub 350 novim diplomantom Višje pedagoške šole v Ljub- 
ljani, Pedagoške akademije v Mariboru, Višje gospodinjske šole v Grobljah, 
visokih šol in fakultet, ki so jih dobile osnovne šole v tem šolskem letu. Ta 
primanjkljaj se še vedno krije s presežkom učiteljev za razredni pouk. Potrebe 
po učiteljih za predmetni pouk bodo rasle v obdobju do leta 1970 tako, da bo 
skupno potrebno novih 2000 predmetnih učiteljev. 
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Število rednih in izrednih slušateljev v šolskem letu 1963/64 v prvem in 
drugem letniku je naslednje: na Višji pedagoški šoli v Ljubljani 465, na Peda- 
goški akademiji v Mariboru 661, na Višji gospodinjski šoli v Grobljah 70. Štu- 
dijski programi prve stopnje filozofske fakultete, fakultete za naravoslovje in 
tehnologijo ter biotehniške fakultete še vedno usmerjajo slušatelje predvsem v 
nadaljevanje študija na drugi stopnji. Zato je razumljivo, da za sedaj ne mo- 
remo pričakovati zadovoljivega dotoka diplomantov prve stopnje omenjenih 
fakultet, ki bi se zaposlili v osnovnih šolalj, 

V razgovorih z organi omenjenih fakultet smo obravnavali potrebe po 
uskladitvi učnih načrtov prve stopnje z zahtevami glede profila predmetnega 
učitelja na osnovni šoli. Za izredne slušatelje je Višja pedagoška šola v Ljub- 
ljani ustanovila študijski center v Novi Gorici, kjer so že bili prvi izpiti, v 
dogovoru pa je ustanovitev takih centrov v Trbovljah, Celju in Kopru. Peda- 
goška akademija v Mariboru ima tak center v Murski Soboti z 20 slušatelji za 
slovenski in madžarski jezik. Vseh vpisanih slušateljev v centrih je 195. 

Največji odstotek vseh izrednih slušateljev na Višji pedagoški šoli v Ljub- 
ljani je z učiteljsko izobrazbo, oziroma z učiteljskim poklicem. Do junija 1963 
so bili tečaji za izredne slušatelje na Višji pedagoški šoli brezplačni. Tečaji, ki 
so bili predvideni v juniju in juliju, so propadli zaradi pomanjkanja finančnih 
sredstev. Slušatelji niso bili pripravljeni nositi določenih stroškov, oziroma niso 
dobili od občin ali šol, v katerih so zaposleni, določenih prispevkov. Samo 
skupina slušateljev na oddelku za defektologijo je imela tečaj. Za tečaj so 
prispevali sredstva študentje sami. 

Višja pedagoška šola v Ljubljani bi lahko še bolj kot doslej opravljala 
naloge usposabljanja in strokovnega izpopolnjevanja učnega kadra za osnovne 
šole, če bi imela primerna finančna sredstva in prostore. Stare zgradbe, v ka- 
terih ima najete prostore Višja pedagoška šola v Ljubljani, so neustrezne za 
osnovno dejavnost šole in za sodobno usposabljanje učnih kadrov za osnovne 
šole. Zaradi takega stanja učnega kadra je Republiški sekretariat za šolstvo 
izdelal nov predlog za reformo usposabljanja učiteljev za osnovno šolo, ki ga bo 
v bližnji prihodnosti obravnaval Izvršni svet Skupščine SRS. Predlog med 
drugim vsebuje, da se Višja pedagoška šola v Ljubljani preosnuje v pedagoško 
akademijo. Pedagoška akademija naj bi še v širšem obsegu organizirala izredni 
študij, zlasti še za učitelje, ki že več let na šolah poučujejo predmetno in bi si 
radi pridobili izobrazbo predmenih učiteljev. Za to bo treba zagotoviti ustrezna 
sredstva republike in ostalih družbeno-političnih skupnosti. 

Pedagoška akademija v Ljubljani bo lahko uspešno opravljala svoje naloge 
le, če bo imela ustrezne materialne pogoje za delo. Te pogoje pa bo mogoče 
ustvariti med drugim z gradnjo nove stavbe za pedagoško akademijo, ki bi 
ustrezala potrebam te ustanove. Republiški sekretariat za šolstvo je to upo- 
števal pri izdelavi predloga za reformo usposabljanja učiteljev za osnovno šolo. 

Sekretariat je tudi izdal okrožnico vsem za šolstvo pristojnim organom 
občinskih skupščin s priporočilom za dodeljevanje štipendij za študij na Peda- 
goški akademiji v Mariboru, na Višji pedagoški šoli v Ljubljani, Višji gospo- 
dinjski šoli v Grobljah, Visoki šoli za telesno kulturo v Ljubljani, Filozofski 
fakulteti in Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo, predvsem za študij na 
prvi stopnji. Pri tem naj bi občine dale prednost študiju za deficitarne stroke, 
kot je matematika, fizika, slovenščina, defektologija, telesna in tehnična vzgoja. 
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Deficit učnega kadra za predmetni pouk v osnovni šoli pomaga reševati 
tudi komisija za štipendije pri Republiškem sekretariatu za raziskovalno delo 
in visoko šolstvo, ki je na podlagi priporočila Republiškega sekretariata za 
šolstvo podelila 62 štipendij za študij na prvi stopnji fakultet in na višjih 
šolah za usposabljanje učnih kadrov v šolskem letu 1963/64. Višja pedagoška 
šola v Ljubljani ima letos med vsemi slušatelji 171 štipendistov, torej 42 °/o 
od vseh slušateljev, od tega 88 štipendistov v prvem letniku. 

V bližnji prihodnosti bo sekretariat organiziral posvetovanje s predstavniki 
za šolstvo pristojnih organov občinskih skupščin, na katerem bodo med drugim 
obravnavane tudi naloge v zvezi z načrtnim štipendiranjem učnega kadra za 
vse vrste šol. 

Predsednik Ivo Tavčar: Se tovariš Dušan Šinigoj zadovolji z od- 
govorom? 

Dušan Sinigoj: Tovariši, vprašanje sem Sekretariatu za šolstvo po- 
stavil predvsem zato, ker sem uvidel, da je izredni študij učiteljev, ki pred- 
metno poučujejo, izredno otežkočen. Zelo malo je učbenikov, po katerih bi 
študirali, razen tega morajo opravljati svoj poklic, hkrati pa še študirati. Zato 
sem v razgovoru s predstavnikom Višje pedagoške šole predlagal, da bi šli na 
isti sistem pripravljanja oziroma organiziranja izrednega študija, kot ga ima 
Višja ekonomsko-komercialna šola v Mariboru. Vendar vztrajajo pri tem, da 
morajo izredni slušatelji zlasti zaradi seminarskih vaj in praktičnega dela v 
laboratorijih prihajati v Ljubljano. Vsak prihod takega študenta iz Gorice v 
Ljubljano pa ogromno stane. Pri tem pa je treba vedeti, da je celotno pove- 
čanje našega občinskega proračuna, tj. 80 milijonov, šlo izključno samo za 
šolstvo. 

Zato sem to vprašanje stavil, sem pa z odgovorom zadovoljen. 

Predsednik Ivo Tavčar: Vprašanji sta zastavila še poslanca Rudi 
Stopar in Bojan Černjavič. Ker se obe vprašanji nanašata na področje prosvete 
in kulture, prosim, da na obe hkrati odgovori republiški sekretar za kulturo 
in prosveto tovariš Miloš Poljanšek. 

Miloš Poljanšek: Poslanec Rudi Stopar je na 4. seji Prosvetno- 
kulturnega zbora ustno zastavil vprašanje o možnosti oprostitve plačevanja pri- 
spevka za male avtorske pravice, ki ga plačujejo kulturno-prosvetna društva 
za televizorje. 

Avtorska dela, med katera sodijo duhovne stvaritve, zlasti s področja 
književnosti, znanosti in umetnosti, uživajo zaščito po zakonu o avtorski pra- 
vici (Ur. 1. FLRJ št. 36/57). Avtorska pravica vsebuje osebne in premoženjske 
pravice, moralne in materialne avtorske pravice. Moralna avtorska pravica je 
v glavnem v tem, da se avtorja prizna in navaja kot ustvarjalca dela. Mate- 
rialna avtorska pravica pa daje avtorju, če ni z zakonom ali s pogodbo drugače 
določeno, pravico do honorarja za objavljanje, predvajanje, izvajanje, repro- 
dukcijo njegovega dela. 

Avtorska dela uživajo tudi meddržavno pravno zaščito po Bernski kon- 
venciji o zaščiti književnih in umetniških del, revidirani leta 1948 v Bruslju. 
K tej konvenciji je pristopila večina evropskih držav, med njimi tudi Jugo- 
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slavija. Načela, statuirana v tej konvenciji, je prevzel tudi naš zakon o avtorski 
pravici. 

Glede na način izvajanja glasbenih in književnih del razlikujemo male in 
velike avtorske pravice. Za male avtorske pravice gre, kadar se javno izvajajo 
taka dela nescensko, o velikih avtorskih pravicah pa govorimo, če se ta dela 
izvajajo scensko, to je na živ način, npr. gledališke predstave, koncerti. 
Glasbena in književna dela se nescensko izvajajo z mehaničnimi sredstvi kot so 
radio, televizija, gramofon, magnetofon, glasbene omarice in podobno. 

Za nescensko predvajanje glasbenih in književnih del, ki jih sprejemajo 
poslušalci in gledalci po svojih sprejemnikih v zasebnih stanovanjih, se plačuje 
naročnina, v kateri je vključen tudi triodstotni avtorski honorar. Za predva- 
janje takih del, ki jih sprejemajo gledalci in poslušalci v javnih prostorih, npr. 
v gostinskih prostorih, v počitniških in letoviških domovih, v klubskih, dru- 
štvenih, čitalniških, športnih in podobnih prostorih, pa se plačuje poleg običajne 
naročnine še poseben avtorski prispevek od 200 do 800 dinarjev mesečno po 
splošnem navodilu o avtorskih honorarjih za uprizoritev in izvajanje književnih 
in metniških del (Ur. 1. FLRJ, št. 23/52). Sprejemanje oddaj v javnih prostorih 
se namreč smatra kot nov akt izvajanja avtorskega dela, v čemer je podan nov 
moment koriščenja avtorskih pravic. 

Višino navedenega prispevka določa Zavod za zaščito avtorskih malih 
pravic, v vsakem primeru posebej, upoštevajoč: krajevne razmere sprejema 
oddaje, velikost kraja, gospodarsko razvitost, število koristnikov in podobno. 
Za manjše in nerazvite kraje zavod običajno ne zaračunava več kot 500 di- 
narjev avtorskega honorarja. 

Zakon o avtorski pravici sicer ne definira pojma javnosti, vendar ta pojem 
indirektno opredeljuje s tem, da v svojem 25. členu izrecno oprošča šolski pouk 
in brezplačne šolske slovesnosti plačevanja avtorskega honorarja, s čimer šteje 
tudi šole za javni prostor. Iz tega moremo zaključiti, da so prosvetno-kulturna 
društva, kakor tudi klubi, ki imajo v svojih prostorih radijske ali televizijske 
sprejemnike, obvezani plačevati predpisane avtorske honorarje. V tej zvezi 
velja pripomniti, da se klubi smatrajo za javne prostore v smislu teh izvajanj 
tudi v ostalih državah podpisnicah omenjene konvencije. V Angliji, na primer, 
imajo med drugim tudi za klube podrobno določeno tarifo za plačevanje avtor- 
skih honorarjev za sprejem književnih in glasbenih del z mehaničnimi sredstvi. 

V skladu z zakonom o avtorski pravici in mednarodni konvenciji o zaščiti 
avtorskih pravic je upravičen zastopati interese za avtorske male pravice Zavod 
za zaščito avtorskih malih pravic — okrajšano ZAMP — ki ima sedež v Beo- 
gradu, po republikah pa svoje poslovalnice. Edino ZAMP je pooblaščen za 
avtorsko pravno posredovanje med avtorji in koristniki njihovih del. Edino 
ta zavod je pooblaščen, da izdaja dovoljenja za izvajanje avtorskih del, za 
pobiranje honorarjev in njihovo razdelitev med avtorji. To svojo nalogo ZAMP 
ne opravlja samo za domače avtorje, ampak tudi za inozemske avtorje, če se 
njihova dela izvajajo na območju Jugoslavije. Podobno je organizirana zaščita 
avtorskih pravic v državah-podpisnicah bernske konvencije. Organizacije za 
zaščito avtorskih pravic teh držav so medsebojno povezane in urejajo vpra- 
šanje razdelitve avtorskih honorarjev. Tu naj še omenimo, da so občine po 
zakonu o avtorski pravici dolžne pomagati Zavodu za zaščito avtorskih malib 
pravic izvajanju njegove naloge. 
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Zakon o avtorski pravici ne predvideva možnosti, da bi se oprostila pla- 
čevanja avtorskih honorarjev za predvajanja glasbenih in književnih del pro- 
svetno-kulturna društva, klubi in podobne organizacije. Tudi Zavod za zaščito 
avtorskih malih pravic nima pooblastila, da bi dovoljeval brezplačno predva- 
janje takih del. Sicer pa smo v tem pogledu vezani tudi na bernsko konvencijo, 
po kateri se koriščenje avtorskih del izvaja po načelu vzajemnosti in medse- 
bojne kontrole in bi vsaka kršitev tega principa šla na škodo naših avtorskih 
del v državah podpisnicah te konvencije. 

Menimo, da tudi s stališča splošne kulturne politike ne bi bilo priporočljivo 
zmanjševati dotoka že itak skromnih sredstev za honorarje avtorskih del, 
upoštevajoč, da se s primernim nagrajevanjem spodbuja produktivnost avtor- 
jev, kar je podlaga za napredek in dvig kulture. 

Ne kaže prezreti tudi dejstva, da se steka del teh honorarjev v sklad za 
pospeševanje kulturnih dejavnosti. Glede na sprejeto načelo, da nihče ne sme 
samovoljno izkoriščati delo avtorja, je zakon o avtorski pravici predvidel 
ustrezne kazenske sankcije zoper kršilce avtorskih pravic. 

Končno menimo, da je honorar za izvajanje avtorskih del po mehaničnih 
sredstvih za kulturno-prosvetna društva, klube in podobno tako majhen, da 
ne pomeni zanje občutne obremenitve. 

Poslanec Bojan Cernjavič je pismeno zastavil vprašanje, ki se nanaša na 
državni arhiv v Mariboru. 

Kakor ugotavlja že sam tovariš Cernjavič, predvideva splošni zakon o 
arhivih iz leta 1950, ki še vedno velja, dvoje vrst zavodov za opravljanje arhiv- 
ske službe v posameznih republikah, in sicer republiške in mestne arhive. 

Vse naše republike in avtonomne pokrajine imajo po en osrednji arhiv. 
Izjema je Hrvatska, ki ima štiri močne arhive, izvirajoče še iz časa Avstro- 
Ogrske. Ti so do neke mere enakopravni, čeprav se razume, da je osrednji 
arhivski nadzor praktično v rokah zagrebškega arhiva. 

Mariborski arhiv je nastal šele leta 1933 in ga ni mogoče primerjati s 
splitskim, reškim in osješkim, saj so bili Split, Reka in Osijek oblastni sedeži, 
medtem ko je bil sedež oblasti nekdanje Štajerske Gradec, kjer je zbrano tudi 
poglavitno štajersko arhivsko gradivo. Mariborski arhiv po historični plati 
torej ne opravlja arhivske službe, zaradi katere bi bito otežkočeno nastajanje 
arhivov v Celju in Ptuju ali še kje drugje na Štajerskem. 

Tudi Državni arhiv Slovenije ne zavira, marveč celo nasprotno, pospešuje 
ustanavljanje novih arhivov in želi, da se uredi ta služba tudi v vseh ostalih 
večjih središčih, kot na primer v Novem mestu, Kranju itd., ne da bi se morda 
skliceval na nekdanjo deželo Kranjsko ali banovino v stari Jugoslaviji. Raz- 
mejitev med celjskim, ptujskim in mariborskim arhivom je stvar samih arhi- 
vov, oziroma njihovih ustanoviteljev. 

Poglavitna organizacijska neustreznost sedanjega arhivskega zakona je, 
da omogoča razen republiških le mestne arhive, medtem ko arhivska služba 
potrebuje večkrat arhive s širšim področjem, saj arhivalije ne nastajajo več 
samo v mestih. Zato bo bodoči arhivski zakon predvidel za posamezne repu- 
blike republiški arhiv in poljubno število zgodovinskih arhivov, ki bodo pred- 
vidoma občinski ali medobčinski. Mariborski arhiv bo v tem primeru lahko 
prevzel vlogo medobčinskega arhiva. Ta zakon se za zdaj snuje v Zvezi društev 
arhivarjev Jugoslavije, nakar bo predložen v razpravo posameznim arhivskim 
zavodom in Zvezni skupščini. Arhivski zakon za Slovenijo bo lahko izšel na 
temeljih zveznega zakona, podobno kot je izšel naš spomeniško varstveni zakon, 
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saj sta to službi varstva naše zgodovinske kulturne dediščine in se jima zato 
njune osnovne okvire ureja z zveznimi predpisi enotno za vso državo. 

Predsednik Ivo Tavčar: Ali sta poslanca, ki sta zastavila vprašanje, 
zadovoljna z odgovorom? (Da.) Hvala lepa. S tem je ta točka dnevnega reda 
izčrpana. (K besedi se prijavi poslanka Tilka Sašek.) Prosim. 

Tilka Sašek: Vsi kinematografi plačujejo 20% od bruto dohodka za 
razvoj slovenskega filma, prispevek za Rdeči križ, zadnje čase pa zahtevajo še 
»Filmske novosti« Beograd 2 °/o od bruto dohodka za filmske novice. 

Glede na to, da podeželski kinematografi izkazujejo izgubo, so pa marsikje 
edina stalna kulturna ustanova, prosim za odgovor, ali je mogoče oprostiti 
vaške kinematografe teh prispevkov. 

Predsednik Ivo Tavčar: Če republiški sekretar za kulturo in prosveto 
meni, da je mogoče že sedaj odgovoriti na to vprašanje, bi prosil, da odgovori, 
sicer pa prosim, da odgovori na prihodnji seji. 

Miloš Poljanšek: Ker pripravlja naš sekretariat obširnejšo analizo 
položaja naših kinematografov in vse kinematografske mreže, tako s program- 
skega kot z materialnega gledišča, bi morda, če dovolite do prihodnje seje 
upoštevali v odgovoru celotni material, ki ga naš sekretariat pripravlja. 

Predsednik Ivo Tavčar: Če prav razumem, to pomeni, da bi bilo 
verjetno smotrno o tem vprašanju razpravljati v sklopu razprav o položaju 
kinematografov nasploh. V bližnji prihodnosti bo seja našega zbora posvečena 
prav vprašanjem filma, od proizvodnje do predvajanja filmov. 

Če poslanka Tilka Sašek meni, da je mogoče počakati na odgovor do tedaj, 
bi se morda lahko zadovoljila s takšnim odgovorom, sicer pa bi na prihodnji 
seji zbora dobila odgovor od republiškega sekretarja. 

Tilka Sašek: Bom počakala. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo želi poslanec Gojmir Vidmar. 

Gojmir Vidmar: Rad bi zastavil vprašanje o financiranju šol 
II. stopnje. 

O financiranju šolstva se mnogo govori in piše. Zadevni zakonski predpisi 
so problem rešili tako, da je ustanovitelj dolžan preskrbeti šoli sredstva za njeno 
osnovno dejavnost. Sredstva, ki jih šole dobivajo s svojo sekundarno dejav- 
nostjo, naj služijo za izboljšanje pouka. 

V strokovnem šolstvu pa tvorijo izjemo šole, ki jih poznamo pod imenom 
industrijske. Te šole financirajo gospodarske organizacije, ki so ali niso usta- 
novitelj šol in ki pogostokrat svojih zakonskih dolžnosti ne opravljajo. Tako 
npr. krije sredstva za osnovno dejavnost IKS Ljubljana-Siška, mestni svet, 
ki ni ustanovitelj šole in ji prizna 9600 dinarjev mesečno za vsakega učenca, 
šola pa zainteresira gospodarske organizacije, ki učencem plačujejo nagrade. 
Podobno je v Mariboru, kjer plačuje mestni svet le za del učencev v IKŠ TAM 
po 8000 dinarjev mesečno, v železniški industrijski šoli pa 9000 dinarjev me- 
sečno. Ta razlika je upravičena zaradi dejstva, da prvi kolektiv upravlja z novo 
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zgrajeno stavbo in opremljenimi učnimi delavnicami, drugi pa z zastarelimi 
osnovnimi sredstvi. 

Za največji del učencev v teh šolah prispevajo sredstva za osnovno dejav- 
nost gospodarske organizacije iz predpisanega 1 % od bruto izplačanih osebnih 
dohodkov; to ne zadošča, čeprav vemo, da je velik del teh sredstev ostal neizko- 
riščen, in to v tistih delovnih organizacijah, ki se za kadre in vzgojo mladine 
ne zanimajo. 

S tem, da imajo po novem zveznem predpisu delovne organizacije na raz- 
polago 2,5 % v breme poslovnih stroškov, problem še ni rešen, saj je za ta 
denar veliko interesentov: štipendisti, zlasti na visokih in srednjih šolah, izredni 
študentje, centri za izobraževanje v sklopu delovnih organizacij, komune za 
svoje potrebe, gospodarske zbornice, fakultete itd. 

Tako imamo tri kategorije gospodarskih organizacij: organizacije, ki pla- 
čujejo redne dajatve, organizacije, ki vzdržujejo svoje centre in organizacije, 
ki poleg centrov vzdržujejo še industrijske šole. 

Iz teh treh kategorij gospodarskih organizacij imamo v šolah tudi različne 
kategorije učencev: učence, za katere nihče ne plačuje šolnine; učence, za katere 
plačuje šolnino družba in ne prejemajo nagrad; učence, za katere se plačuje 
šolnina, nagrade pa dobivajo po zadevnih predpisih le za čas, ko so pri prak- 
tičnem delu; učence, za katere se plačuje šolnina, nagrade pa dobivajo od gospo- 
darskih organizacij po uredbi o vajencih in učence, ki dobijo polno nagrado in 
še štipendijo. 

Tako pridemo do naslednjega stanja: na eni strani je neizenačenje delovnih 
organizacij, ki poleg 1 °/o, sedaj z 2,5 ®/o, segajo še v lastne sklade v primerjavi 
z drugimi, ki ne izkoriščajo sredstev; na drugi strani so učenci, sošolci v istem 
razredu, vendar z dokaj različnimi prejemki; na tretji strani pa učitelj, ki želi 
vsem posredovati čim več znanja, ročnosti in veselja do dela. 

Rezultat takšnega stanja je: 
— da so kapacitete šol neizkoriščene, ker gospodarske organizacije ceneje 

pridejo do kadrov preko vajenskih šol, ki jih financira družba, tako kot vse 
ostale šole II. stopnje; 

— da je število učencev v mariborskem okraju padlo, če v šolskem letu 
1959/60 vzamemo indeks 100, v prvem letu na 96,2, v drugem na 94,4 in v 
tretjem, to je v šolskem letu 1962/63, na 85,9. To padanje nas mora močno 
zaskrbeti; 

— da se favorizirajo le tiste šole II. stopnje, ki se še vedno, čeprav v zatonu, 
ponašajo z atributom »srednje«. Tako je v mariborskem okraju razmerje med 
tehnikom in kvalificiranim delavcem 3482 : 5813 ali 1 :1,8, medtem ko bi moralo 
biti 1 :8 do 1 : 10. Takšno razmerje je hudo zaskrbljujoče in mu bo treba posve- 
titi skrb, ki jo zasluži; 

— da veliko mladine po končani 8-letrii šoli ne nadaljuje šolanja zato, 
ker na eni strani ni kapacitet, na drugi strani pa ni kadrovskih potreb; 

— skrajna komercializacija učnih delavnic šol, ki sredstev ne uporabljajo 
za izboljšanje pouka, kar jim je zakonska dolžnost, temveč jih namenijo za 
znižanje zneska', ki je potreben za osnovno dejavnost. 

Menim, da je nujno, da se določi komisija, morda v republiškem merilu, 
ki naj se pozanima za ta vprašanja in izenači sedanje industrijske šole z osta- 
limi šolami II. stopnje. 
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Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa! Ker predvidevamo, da bo zbor 
že na prihodnji seji razpravljal o financiranju in investiranju na področju 
šolstva, bi bilo najbrž smotrno, da bi podobno kot pri vprašanju, ki ga je zasta- 
vila poslanka Tilka Sašek, tudi poslanec Gojko Vidmar počakal na odgovor do 
prihodnje seje. Se tovariš Gojko Vidmar strinja s tem pojasnilom? (Da.) 

Besedo želi še poslanec Stojan Fakin. 

Stojan Fakin: Zanima me drobno vprašanje, ki pa mogoče le ni tako 
nepomembno. 

Iz polletnih poročil, pa tudi iz letnih statističnih poročil, ki jih pošiljajo 
osnovne šole svojim zavoclom za prosvetno-pedagoško službo, sklepam, da so 
bile izdelane analize o napredovanju učencev v osnovni šoli z negativnimi oce- 
nami. Želel bi odgovor glede tega in sicer: kakšni so rezultati te analize in ali 
so rezultati opravičili tak način napredovanja ali pa ga ovrgli. 

Naj samo omenim, da je po šolah veliko razprav o tem in da je večina 
pedagoškega kadra temu nasprotna. Kdo ima prav, zdaj ni mogoče ugotoviti, 
iz podatkov analize pa bi lahko prišli do ugotovitve, kako je s tem stanjem na 
naših šolah. 

Vsekakor bi bilo prav, če bi o tem širše razpravljali, mogoče tudi na našem 
zboru, in ugotovili, kaj je pravzaprav pravilno in kaj ni. 

Predsednik Ivo Tavčar: Lahko pojasnim, da je tudi razprava o analizi 
reforme v osnovni šoli predvidena za eno prihodnjih sej našega zbora. Vendar, 
ker je postavljeno vprašanje dokaj ožje in se nanaša zgolj na napredovanje 
učencev s slabimi ocenami, bi bilo mogoče na tako posebej naslovljeno vpra- 
šanje tudi posebej odgovoriti. 

Če poslanec tovariš Fakin želi posebej odgovor, prosim, da to pove; morda 
pa je zadovoljen s tem, da se to posebno vprašanje obravnava v sklopu celotne 
analize o reformi osnovne šole. 

Stojan Fakin: Bom počakal na širšo obravnavo celotne analize. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš Dane Debič. 

Dane Debič: Mene zanima, kako je z domovi za učence poklicnih šol. 
V Celju se je na primer šola Borisa Kidriča združila v nekak medobčinski 
zavod in se morajo zdaj učenci voziti tudi po dve uri daleč in več. Razumljivo 
je, da je učni uspeh pri teh učencih ogrožen, poleg tega pa je to tudi tak fizičen 
napor, ki ga pri mladini ne bi smeli dovoliti. 

Mislim, da bi bilo treba doseči, da bi takšni izobraževalni centri in sploh 
poklicne šole morale čimprej dobiti svoje domove. Prav za učence teh šol je 
pouk posebno težaven, prvič, ker prihajajo utrujeni v šolo, drugič, ker je pouk 
na teh šolah še neorganiziran in neurejen, in tretjič, ker so življenjski pogoji, 
s katerimi se mora ta mladina spoprijeti^ da sploh lahko konča te šole, težki. 

Predsednik Ivo Tavčar: Že iz predloga sklepa o ustanovitvi začasnih 
odborov ste lahko razbrali, da predvidevamo v kratkem razpravo o življenjskih 
razmerah učencev srednjih šol in slušateljev višjih in visokih šol. Ker so ta 
vprašanja v določeni meri vezana tudi na osnovno šolstvo, bomo o njih razprav- 
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ljali verjetno v okviru osnovne šole, deloma pa tudi pri razpravi o vzgojnih in 
varstvenih ustanovah. 

Ker je vprašanje tovariša Debiča zelo splošno in ni podrobno opredeljeno, 
bi bilo najbrž težko pričakovati natančen in konkreten odgovor. Ali je poslanec 
Dane Debič zadovoljen s takšno obrazložitvijo? 

Dane Debič: Se strinjam. 

Predsednik Ivo Tavčar: Mislim, da je s tem ta točka dnevnega reda 
izčrpana. Dovolite samo, da izrečem neko splošno pripombo: bilo bi koristno 
in zaželeno, da se vprašanja poslancev po možnosti pismeno formulirajo in 
pošljejo vnaprej; s tem bo omogočen odgovor že na seji zbora, ker se bodo 
lahko tovariši, na katere naslavljamo vprašanja, vnaprej pripravili na odgovor. 

Prav bi tudi bilo, da se upošteva značaj teh vprašanj, se pravi, da so ta 
res konkretna in omejena na določeno področje in tudi formulirana kot vpra- 
šanja tako, da se natančno ve, kaj vprašujemo in na kaj želimo odgovor. 
Upam, da niste zamerili te splošne pripombe. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, in sicer na razpravo o 
problematiki v zvezi z izdelavo statutov delovnih organizacij s področja pro- 
svete, kulture in znanosti. 

Gradivo vam je bilo poslano; pripravila ga je komisija za statute, ki je bila 
ustanovljena pri odboru za proučevanje zakonskih in drugih predlogov. Prosim 
predsednika odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov, tovariša 
Borisa Mikoša, da k temu poročilu kot uvod v razpravo da še ustno obraz- 
ložitev. 

Boris Mikoš: Tovariši! Prosvetno-kulturni zbor je na eni svojih prejš- 
njih sej sprejel sklep, da bo obravnaval probleme v zvezi z izdelavo statutov, 
ki jih, podobno kot druge organizacije, na temelju ustave pripravljajo tudi 
delovne organizacije s področja prosvete, kulture in znanosti. V ta namen je 
odbor imenoval posebno komisijo, v kateri so sodelovali pod vodstvom poslanca 
Bojana Cernjaviča še naslednji poslanci: Ciril Cvetko, Janez Švajncer, Ciril 
Jelovšek, Avguštin Vižintin in Branko Gombač, poleg teh pa še nekateri drugi 
tovariši iz vrst družbenih in strokovnih delavcev. Komisija je pripravila ustrezno 
gradivo, ki ga je odbor obravnaval na več sejah ter ga proučeval skupno tudi 
s predstavniki nekaterih prizadetih delovnih organizacij, sindikata, republiških 
sekretariatov, Izvršnega sveta in drugimi. Na temelju tako široke razprave je 
bilo poročilo ponovno proučeno v našem odboru, dopolnjeno iri vam predloženo. 

Konec preteklega leta je bilo za sestavljenje statutov aktiviranih 68,4"/« 
delovnih organizacij s področja družbenih služb, medtem ko je hkrati bilo 
v gospodarstvu aktiviranih že 81,5% delovnih organizacij. Od 1804 delovnih 
organizacij s področja družbenih služb jih je do konca decembra še 570 ali 
31,6,3/o ni pristopilo niti k pripravam za izdelavo statuta. V tem času je le 
1,5 °/o delovnih organizacij s področja družbenih službe predalo svoje statute 
občinskim skupščinam v razpravo, le 3 °/o, t. j. 60 delovnih organizacij pa jih je 
sprejelo na svojih organih upravljanja. V eni petini, t. j. v 783 delovnih orga- 
nizacijh so ob koncu leta že razpravljali o statutu. Ugotavljamo, da imamo 
največji zaostanek pri sestavi statutov prav na področju šolstva, kjer kar 34 %> 
delovnih organizacij še ni pristopilo k delu za sestavo statuta in kjer je le 2,9 °/o 
organizacij statut sprejelo. Manj od polovice teh ustanov oziroma zavodov ima 
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izdelane teze za statut. Niti ena sama delovna organizacija s področja znanosti 
in raziskovalne dejavnosti do konca minulega leta še ni sprejela statuta, 30 °/o 
pa ni začelo niti z delom za sestavo statuta. Med delovnimi organizacijami s pod- 
ročja kulture in umetniške dejavnosti jih je 5% statute že sprejelo, 28 %> pa ni 
ukrenilo še ničesar. 

Tovariši, s temi podatki smo skušali dopolniti pregled, ki ga je že posre- 
dovala v uvodu svojega poročila komisija. Iz pregleda je predvsem razvidno, 
da imamo pri sestavljanju statutov povsod znaten zaostanek in da je ta največji 
prav na področju šolstva, in to prav na vseh stopnjah. Ker pa predstavljajo 
vzgojno-izobraževalni zavodi 3/4 vseh delovnih organizacij, katerih dejavnost 
tretira naš zbor, je najmočnejše zaostajanje na področju šolstva toliko resnejše 
in potreba po pomoči tem delovnim organizacijam toliko nujnejša. 

Dve tretjini delovnih organizacij je sredi priprav za sestavo statuta. V času 
teh priprav pa so se pojavila številna vprašanja, na katera mnoge delovne 
organizacije niso našle solidnega odgovora in je ponekod delo začelo zaostajati 
prav zaradi tega, ker ni bilo jasno, kako naj se zavodi lotijo posameznih 
vprašanj. 

Ze na sejah komisije in odbora je postalo jasno, da je v zavodih in v usta- 
novah vprašanje pravočasne sestave statutov nujno povezano z odgovori na 
nekatera vprašanja. Zato dovolite, da opozorim na nekatera od teh vprašanj, 
morda predvsem na tista, pri katerih sta se odbor in komisija največ zadrževala. 

Glavna vprašanja so predvsem naslednja: 
Prvo vprašanje je, ali je treba statute sestavljati na temelju veljavnih za- 

konov ali pa je treba čakati na nove zakone, ki bodo sprejeti za izvajanje 
ustave; 

drugo: kje in kako je treba zagotoviti sodelovanje predstavnikov javnosti 
pri opravljanju določenih zadev v delovnih organizacijah; 

tretje: kakšne so pravice raznih organov upravljanja in pri opravljanju 
katerih zadev naj bi sodelovali predstavniki javnosti; 

četrto: kako je z ustanoviteljstvom in soustanoviteljstvom; in 
peto: kakšen naj bi bil odnos med dejavnostjo, delovnim programom in 

financiranjem. 
Poleg teh po našem mnenju glavnih vprašanj so v razpravah v odboru 

in komisiji bila obdelana tudi številna druga vprašanja, od katerih pa so bila 
mnoga specifična za posamezna delovna področja. Vsa pomembnejša od teh 
vprašanj so razvrščena v poročilu komisije, in to v drugem delu. 

Delovne organizacije z delovnega področja Prosvetno-kulturnega zbora so 
se ob sestavljanju svojih statutov znašle v položaju, da morajo prvič res teme- 
ljito proučiti svoje odnose z družbo in odnose znotraj svojih kolektivov ter jih 
tudi v statutu uzakoniti. V obravnavanju družbene vloge in mesta vzgojno- 
izobraževalnih, raziskovalnih, kulturno-prosvetnih in umetniških delovnih orga- 
nizacij je ustava veliko širša od dosedanje zakonodaje in vse te delovne orga- 
nizacije glede položaja v družbi izenačuje z delovnimi organizacijami v proiz- 
vodnji; le izjemoma dovoljuje, da se to izenačenje ne izvede v celoti. 

Kot temelj družbeno-ekonomske ureditve je v celoti uveljavljeno samo- 
upravljanje. Vse delovne organizacija imajo načeloma enake samoupravne pra- 
vice. V smislu 79. člena Ustave sodelujejo pri upravljanju določenih zadev 
v tistih delovnih organizacijah, ki opravljajo dejavnost posebnega družbenega 
pomena, tudi predstavniki javnosti. Na temelju takšnega dejanskega stanja se 
sedanji položaj delovnih organizacij družbenih služb bistveno krepi v smeri 
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večjih samoupravnih pravic, nasproti dosedanjim, in to ne samo glede položaja 
delovnih organizacij v odnosu do skupnosti, ampak, kar je prav tako važno, 
tudi glede vloge in položaja člana delovnega kolektiva ob tako povečanih samo- 
upravnih pravicah. Ze samo ustavno določilo, ki v členu 79. slovenske ustave 
govori o tem, da o organizaciji delovnega procesa in o delitvi dohodka lahko 
določa izključno le organ upravljanja, ki ga voli delovna organizacija sama, 
bistveno krepi pravice in dolžnosti ter odgovornost delovne organizacije in 
njenih' članov. 

Praksa in delo, povezana s sestavo statutov, pa sta že doslej pokazala, da 
uresničitev ustavnih načel v statutih povzroča iz objektivnih in subjektivnih 
razlogov celo vrsto težav. Delovni kolektivi družbenih služb so namreč doslej 
svoje pravilnike in pravila sestavljali v pretežni meri tako, da so v glavnem 
prepisali zakonska določila, npr. glede družbenega upravljanja, glede pravic 
posameznih organov itd., v svojo interno zakonodajo, ker so bila zakonska dolo- 
čila o teh vprašanjih zelo podrobna, kot so bila podrobna npr. tudi v začetku 
delavske samouprave v podjetjih. Sedaj seveda po ustavi to ni mogoče in kolek- 
tivi se nahajajo pred nalogo, da iščejo samostojne in ustrezne rešitve. 

Kot osnovno in prvo se torej postavlja vprašanje, ali je treba čakati na 
nove zakone, ki bodo to, z ustavo določeno stanje, tudi zakonsko podrobneje 
uredili, ali pa je treba do njihovega izida sestaviti statute na temelju obsto- 
ječe zakonodaje. 

Odbor je bil mnenja, da mora na temelju sedanjega stanja pri izdelavi 
statutov priporočiti Prosvetno-kulturnemu zboru, da podpre napore delovnih 
organizacij pri urejanju njihovih odnosov z družbo in med člani njihovih de- 
lovnih kolektivov. Zato bi danes morali proučiti možnost, da delovne organi- 
zacije sestavijo svoje statute na temelju sedaj veljavnih ustavnih načel. Statu- 
tarna določila, ki bi počivala na novi ustavi, bi lahko časovno tudi omejili 
s posebno določbo v statutu tako, da bi nastopila veljavnost teh določil, ko 
bi bili sprejeti na temelju ustave novi zakoni oziroma ustrezne spremembe 
obstoječih zakonov. Rešitve, ki bi jih na temelju ustave iskali in našli delovni 
kolektivi, pa bi lahko dobro služile tudi zakonodavcu pri sestavljanju pred- 
videnih zakonov. 

Odbor je bil mnenja, da je treba proučiti tudi možnost, da se s posebnim 
odlokom ali z drugim predpisom omogoči takšna elastična rešitev, in to kljub 
temu, da se na tak način lahko anticipiraj o nekatere rešitve. 

Dovolite mi zato, tovariši poslanci, da se povsem na kratko zadržim na 
pravnem stanju, kakršno je za naše delovne organizacije nastalo s sprejemom 
ustave. 

Z uveljavitvijo ustave so prenehale veljati ustavi nasprotne določbe do 
takrat veljavnih zakonov, in sicer splošnega zakona o šolstvu, splošnega zakona 
o fakultetah in univerzah, zveznega splošnega zakona o organizaciji upravljanja 
v šolah, fakultetah in univerzah; prenehale so veljati določbe splošnega zakona 
o kulturnih spomenikih, splošni zakon o gledališčih je bil prav tako razve- 
ljavljen, razveljavljena pa je bila tudi temeljna uredba o finančno samostojnih 
zavodih. Ob vsem tem pa niso izšli zvezni predpisi, s katerimi bi bilo urejeno 
upravljanje v vrsti kulturnih ustanov. 

In kako sedaj stojimo s temi predpisi? 
Splošni zakon o šolstvu in splošni zakon o fakultetah ter univerzah sta 

bila v začetku tega leta že usklajena z novo ustavo. Predpis o samoupravljanju 
na šolah, fakultetah in univerzah lahko izdajo republike. Ker imamo v naši 
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republiki skoraj 1500 vzgojno-izobraževalnih zavodov ter ustanov, bi bilo treba 
čimprej sprejeti republiški predpis o upravljanju šol. Ker bi tak predpis lahko 
sprejeli sorazmerno hitro, bi s tem omogočili velikemu delu delovnih organizacij 
našega delovnega področja dokončno izdelavo statuta. 

Ker so z uveljavitvijo ustave prenehale veljati ustavi nasprotujoče določbe 
naštetih zakonov, niso v bodoče niti šole, niti višje in visoke šole, muzeji, gle- 
dališča, galerije in knjižnice, niti zavodi za spomeniško varstvo, niti vsi oni 
zavodi, za katere so do uveljavitve ustave veljale določbe temeljne uredbe o 
finančno samostojnih zavodih, več vezani pri izdelavi svojih statutov na more- 
bitne zvezne predpise o organih upravljanja v teh organizacijah, če so ti pred- 
pisi v nasprotju z ustavo. Vse te delovne organizacije bodo torej morale pri 
sestavi svojih statutov neposredno upoštevati določila iz ustave, tako glede 
organov upravljanja kakor tudi glede delovnega področja teh organov povsod, 
kjer določbe z ustavo neusklajenih zakonov ustavi nasprotujejo 

Upravljanje v knjižnicah, muzejih in gledališčih, v galerijah ter filhar- 
moniji urejajo republiški predpisi. Tu lahko vprašanja upravljanja uredimo 
hitro; in to tako, da to vprašanje v celoti prepustimo statutom. Za področje 
šolstva pa upam, da se sprejme ureditev upravljanja z republiškim predpisom. 
Tako bi lahko sorazmerno hitro odgovorili na vprašanje, ki nam se postavlja: 
ali še družbeno upravljanje ali ne, in če še, kako. 

Ker ustava izrecno jamči samostojnost delovnih kolektivov, tako glede 
organizacije dela kakor glede delitve dohodka, seveda na temelju splošnih 
pogojev in meril za delitev, se temu ne bodo mogli izogniti niti bodoči zakoni. 
Tako so že samo s tem ustavnim določilom dejansko rešena mnoga vprašanja 
glede pravic organov upravljanja. V tem okviru ostane še najbolj odprto vpra- 
šanje, kje in kako zagotoviti sodelovanje predstavnikov javnosti pri upravljanju 
določenih zadev v delovnih organizacijah. 

Ustava omogoča čisto delavsko samoupravo, kjer je delavskih svet ali ko- 
lektiv organ upravljanja,' mešan delavski svet in tudi sočasen obstoj delavskega 
sveta in posebnega družbenega organa, vse to v odvisnosti do stopnje, do katere 
je družba zainteresirana na dejavnosti posameznih delovnih organizacij. Ustava 
torej ne predpisuje oblik, ampak jih daje v zelo široki skali. Delovnim orga- 
nizacijam bi na tej osnovi lahko priporočili, da povsod tam, kjer je bilo že 
doslej predvideno družbeno upravljanje, takšno družbeno samoupravljanje tudi 
v bodoče predvidijo v svojih statutih, dokler z novimi zakoni ne bo točno odre- 
jeno, v katerih organizacijah in pri katerih vprašanjih bo tudi v bodoče še 
potrebno sodelovanje predstavnikov javnosti. 

V statutih tega vprašanja ne bi smeli reševati samovoljno. Glede na 13. člen 
zakona o izvedbi republiške ustave morajo statuti predvideti udeležbo pred- 
stavnikov javnosti, če tako določa obstoječi zakon ali akt o ustanovitvi. Ni pa 
seveda izključeno in je povsem mogoče, da ob tej priliki z ustanoviteljem po- 
novno proučimo nujnost takega določila v ustanovitveni odločbi. 

Mislim, da bi to lahko zagovarjali tudi s tega stališča, ker se družbeni 
interes za dejavnost posameznih delovnih organizacij vsaj v splošnem kar 
naenkrat bistveno ni spremenil, čeprav je tudi res, da ni v vseh primerih 
nujno, da bi morala družba svoj interes zavarovati prav s prisotnostjo svojih 
predstavnikov v organih upravljanja. Ker pa je v splošnem ostal interes druž- 
bene skupnosti še vedno živ za dejavnost delovnih organizacij našega področja, 
ne bo narobe, če priporočimo, da se družbeno samoupravljanje predvidi v 
statutih. 
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Glede oblik uveljavljanja družbenega interesa bi po našem mnenju morale 
imeti delovne organizacije polno svobodo pri sestavljanju statutov s tem, da 
tudi te oblike, če bo tako potrebno, naknadno prilagodijo zakonskim dolo- 
čilom. 2e doslej se je namreč pokazalo, da so pogoji in potrebe delovnih orga- 
nizacij tako zelo različne, da bo zakonodajalec moral to v bodoče tudi upo- 
števati, ker bodo morali biti odnosi med delovno organizacijo in družbo urejeni 
različno. 

Statutom je treba prepustiti odločitev glede načina udeležbe predstavnikov 
javnosti v organih upravljanja, in to, ali ti sodelujejo v delavskem svetu ali pa 
v posebnem družbenem organu. S tem v zvezi je zaradi jasnosti ponovno treba 
poudariti, da je upravni odbor samo izvrševalec sklepov delavskega sveta ali 
kolektiva; zato ne more biti mešan organ, ker nima pristojnosti niti delavskega 
sveta niti delovnega kolektiva. 

Opozoriti želim samo še na to, da moramo v statutih predvideti tudi tiste 
organe, ki so navedeni v drugem odstavku 78. člena Ustave Socialistične repub- 
like Slovenije, kot so nadzorni, strokovni in drugi organi, če so že z obstoječimi 
predpisi določeni.,Seveda tudi ti organi ne morejo imeti niti fiziognomije niti 
pravic in pristojnosti organov samoupravljanja. 

Glede ustanoviteljstva se je pri sestavljanju statutov pojavilo precej vpra- 
šanj. Predvsem/je s tem v zvezi treba opozoriti na to, da ima ustanovitelj polne 
pravice glede določanja dejavnosti delovne organizacije ter spreminjanja te 
dejavnosti in da glede predmeta dejavnosti kakor tudi obsega veljajo nalog.e, 
ki sta jih določila ustanovitelj in zakon. Odbor je mnenja, da je vzporedno s 
tem treba podčrtati, da se kljub temu morajo številna vprašanja iz odnosov 
med ustanoviteljem in delovno organizacijo reševati pogodbeno, kar naj se 
uredi in določi s statutom. Delovne kolektive bi bilo namreč tako mogoče zava- 
rovati, da niso dolžne razširjati svoje dejavnosti brez ustreznega finančnega 
povračila in da so jo dolžne razširiti, če za to dobijo sredstva in druge pogoje. 

Glede organizacije dela in delitve osebnega dohodka so delovne organizacije 
samostojne v okviru zakonskih predpisov in pogodbenih določil. Kot osnova 
za sklepanje pogodb bi morala služiti s statutom predpisana izdelava delovnih 
programov za osnovo in eventualno razširjeno dejavnost, ki jo zahteva usta- 
novitelj ali naroča kdo drug. To vprašanje je že v dosedanji fazi sestavljanja 
statutov, ko še ni prišlo do potrjevanja oziroma njihovega sprejemanja, privedlo 
do različnih gledanj. Zato predlagamo, da bi se Prosvetno-kulturni zbor posebej 
zavzel za pravico, da delovne organizacije programirajo svojo dejavnost, da 
na osnovi tako sprejete letne naloge sklepajo pogodbe za potrebna sredstva ter 
da se dejavnost vsake izmed delovnih organizacij lahko širi ali na temelju 
dodatnih sredstev in s tem s soglasjem naročnikov, ali pa po sklepu delovne 
organizacije in na breme njenih sredstev. 

Dopolnilno dejavnost bi bilo treba s statuti omejiti na razumno mero, zato 
pridobivanje lastnih dohodkov ni treba postavljati v ospredje. Tja spada osnovna 
dejavnost delovne organizacije. 

Tako sestavljeni statuti in na temelju njih tako oblikovani odnosi med 
dejavnostjo, delovnim programom ter sredstvi bi veliko pripomogli k norma- 
lizaciji stanja na področju vzgojno-izobraževalne, raziskovalne, kulturno-pro- 
svetne in umetniške dejavnosti. 

Dovolite, tovariši, da zaključim. V imenu odbora sem želel opozoriti le na 
nekatera vprašanja, ki so se največkrat pojavila v času priprav za današnjo sejo 
našega zbora. Mislim, da tolmačim mnenje vseh članov odbora, če rečem, da 
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temeljita in kvalitetna razprava o teh vprašanjih na današnji seji lahko veliko 
prispeva k temu, da bodo delovne organizacije laže našle odgovore na nekatera 
vprašanja. Naša komisija za statute je pripravila zato posebno prilogo h gra- 
divu, ki je danes predmet naše razprave, in ki bo lahko služila delovnim orga- 
nizacijam kot pripomoček za sestavo statutov. 

Predsednik Ivo Tavčar: Hvala. Preden bi odredil kratek odmor, vas, 
obveščam, da sem povabil na sejo zbora nekatere goste in upam, da se stri- 
njate s tem, da se lahko tudi oni udeleže razprave. Prosil bi, če je mogoče, 
da bi se zaradi boljšega poteka razprave pismeno prijavili k razpravi, seveda 
pa je kljub temu še vedno mogoča neposredna priglasitev. Odrejam 20-minutni 
odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.48 in se je nadaljevala ob 11.30.) 

Predsednik Ivo Tavčar: Nadaljujemo z razpravo. K razpravi se je 
priglasil poslanec Bojan Cernjavič. 

Bojan Cernjavič: Tovarišice in tovariši poslanci! Govoril bom o 
raziskovalnih organizacijah, katerih število in obseg dela se v za'dnjem času 
močno veča. Leta 1961 smo imeli v Sloveniji 30 samostojnih raziskovalnih orga- 
nizacij s 5 milijardami celotnega dohodka, ob koncu leta 1962 jih je bilo 42 
z 8 milijardami celotnega dohodka, ob koncu leta 1963 pa že 45 ter bo njihov 
celotni dohodek presegel 10 milijard dinarjev. 

Ne bom govoril o potrebi, pomembnosti in perspektivi njihovega dela, ker 
je o tem bilo v zadnjem času že precej povedanega. Ker morajo omenjene 
samostojne raziskovalne organizacije sestaviti svoje statute, se bom ustavil le 
pri enem vprašanju, to je pri upravljanju, ali točneje, ker so to organizacije 
posebnega družbenega pomena, ker se ukvarjajo z znanstveno dejavnostjo, 
kako bo pri njihovem upravljanju prihajal do izraza tako imenovani javni 
interes, to je, sodelovanje zainteresiranih občanov, organizacij in družbene 
skupnosti. 

Iz razgovor s predstavniki petih raziskovalnih organizacij sem se prepričal, 
da so ta vprašanja več ali manj podobna. Vsi so se enotni, da je pri delu razi- 
skovalnih organizacij na sedanji stopnji razvoja še treba zagotoviti neposredno 
sodelovanje zunanjih predstavnikov družbe pri upravljanju. Predlogi, kako naj 
se to zagotovi, pa so različni. Omenil jih bom le nekaj. 

Raziskovalne organizacije menijo, da je pri reševanju tega vprašanja treba 
izhajati iz izkušenj pri dosedanjem delu. Pri delu raziskovalnih organizacij je 
mnenje družbe prihajalo do neke mere do izraza v sedanjih svetih zavodov, 
v katerih so zunanji predstavniki imeli absolutno večino (2/3 ali celo več). 

Pri 20 raziskovalnih organizacijah, ki danes poslujejo po principih, ki ve- 
ljajo za gospodarske organizacije, to je, da poleg 5 % raziskovalnega sklada in 
amortizacije obračunavajo tudi 15 % prispevek iz dohodka, ki ga pa name- 
nijo za svoje sklade ter lahko uporabijo za investicije in lastne raziskave, so 
gospodarjenje in finančna vprašanja urejena. Te organizacije ustvarjajo večino 
celotnega dohodka Njihov dohodek temelji na ponudbah, s temi v zvezi skle- 
njenih pogodbah in fakturiranih uslugah. Pri teh organizacijah je dosedaj svet 
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zavoda kot reprezentativen organ z zastopniki iz raznih okrajev razpravljal le 
več ali manj na splošno o programu dela, o finančnem poslovanju in o smernicah 
za delo. Sestajal se je redko — 2 do 3-krat letno; boril se je z vprašanjem 
sklepčnosti in, ker je bilo delo urejeno, je navadno v celoti sprejemal mnenja 
in predloge delovnega kolektiva. Vedno več svojih kompetenc je prenašal na 
sam delovni kolektiv in njegov upravni odbor; ta je postal tipičen operativni 
organ upravljanja z vedno večjimi kompetencami, ki mu jih je zaupal kolektiv. 

Ker je bilo večanje kompetenc enega ali drugega organa pogojeno s potre- 
bami pri poslovanju in razvojem samoupravljanja, ni pa bilo sočasno pravno 
formulirano v statutih raziskovalnih organizacij in ustreznih zakonih, so se pri 
operativnem poslovanju zaradi bančnih predpisov in togosti nekaterih bančnih 
organov, ki niso imeli ustreznih navodil, pojavljale določene težave, ki so 
ovirale tekoče poslovanje. Tako na primer nekatere banke še do danes niso 
upoštevale neposrednosti odločanja kolektiva in organov, ki jih je ta izvolil, 
npr. upravnega odbora; niso se zadovoljile s sklepi teh organov, temveč so, na 
primer, za vsako nabavo osnovnega sredstva, čeprav je bila v okviru finančnega 
načrta, zahtevale ustrezen formalen sklep sveta zavoda, ki pa ga je bilo zaradi 
prej omenjenih razlogov težko pogosto sklicevati in doseči sklepčnost. To pa 
je oviralo tekoče poslovanje. 

Nadaljnji problem je bil v tem, da je nekatere raziskovalne organizacije, 
ki poslujejo po principih, veljavnih za gospodarske organizacije, banka v celoti 
izenačevala z gospodarskimi organizacijami. Pri tem ni upoštevala obsega nji- 
hovega poslovanja — med njimi so tudi majhni zavodi s prometom pod 100 mi- 
lijonov letno -— in njihove specifičnosti dela, da trajajo raziskave včasih dalj 
časa in da zato od pogodbe do realizacije preteče daljša doba. Obremenjevala 
jih je z dodatnim delom, ki ga drugi zavodi, ki niso poslovali po teh predpisih, 
niso imeli, npr. mesečne bruto bilance, mesečni periodični obračuni, čeprav ti 
ne dajo nobene realne slike o poslovanju in je le letni obračun realen indi- 
kator dela. 

Dosedanje izkušnje bodo raziskovalne organizacije upoštevale pri dolo- 
čanju kompetenc posameznim organom upravljanja. Strinjajo se, da pri nji- 
hovem delu mora priti do izraza javni interes, ponekod v večji meri kot dosedaj. 
Predstavniki organizacij in družbenih skupnosti morajo sodelovati predvsem 
pri sprejemanju letnih perspektivnih planov in delovnih programov. Da pa bi 
bili organi upravljanja bolj operativni, da bi se laže sestajali in laže dosegli 
sklepčnost, naj bi po mnenju nekaterih, javni interes pri delu raziskovalnih 
organizacij ne prišel toliko do izraza v formalnem številu zunanjih članov v 
organih upravljanja. Predvidevajo, da bo v nasprotju z dosedanjo prakso, malo 
zunanjih predstavnikov, ki bodo formalno člani delavskega sveta ali sveta 
zavoda. Kljub temu, da bodo v manjšini, pa bodo njihova mnenja in predloge 
upoštevali pri sprejemanju delovnih programov. 

Predvidevajo, da bi javni interes oziroma sodelovanje družbe prišlo do 
izraza v drugih oblikah dela npr. sklicevanje občasnih posvetovanj, širših raz- 
prav o delovnem programu in c nekaterih konkretnih vprašanjih, na katerih 
je neposredno zainteresirana širša družba. Pri nekaterih organizacijah sta se 
takšna oblika dela in sodelovanja že sedaj pokazala kot pozitivna. Na podlagi 
takega sodelovanja so nekatere raziskovalne organizacije začele tesneje sode- 
lovati in dosegle večjo povezavo z višjimi in visokimi šolami, tako da učitelji 
šol honorarno delajo v raziskovalni organizaciji, znanstveni sodelavci iz razi- 
skovalne organizacije pa honorarno predavajo na višjih šolah. Povezava se kaže 
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tudi -pri organiziranju prakse in laboratorijskega dela študentov in podobno ter 
sloni na pogodbenih odnosih. 

Pri določenih področjih dela bo sodelovanje moralo biti v bodoče tesnejše 
kot doslej; predvsem tam, kjer se glede na trenutne cene storitev, npr. v kme- 
tijstvu, raziskovalne organizacije bolj orientirajo na komercialni učinek. Pri 
tem pa so zapostavljene tako imenovane nekomercialne raziskave, ki pa so za 
družbo prav tako pomembne. 

Na teh nekaj primerih sem želel podčrtati pomen sodelovanja zunanjih 
predstavnikov pri delu raziskovalnih organizacij in prikazati, da bodo oblike 
sodelovanja lahko različne. 

Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa! Besedo ima poslanec Kajetan 
Kovič. 

Kajetan Kovič: Tovarišice in tovariši! Eno temeljnih vprašanj, ki 
se pojavlja v zvezi s sprejemanjem statutov delovnih organizacij, še posebno 
na področju kulture, pa tudi prosvete, je vprašanje samoupravljanja. V pri- 
merjavi z gospodarskimi organizacijami so samoupravne pravice delovnih ko- 
lektivov tako imenovanih družbenih služb omejene in je del kompetenc pre- 
nesen na organe družbenega samoupravljanja. Se pravi, da v nekaterih stvareh 
odločajo ali bistveno soodločajo delegirani predstavniki občanov in družbeno- 
političnih skupnosti, ali širše vzeto, družbe v celoti. 

Mislim, da je v taki situaciji določeno protislovje in izraz določenega neza- 
upanja do vsega dogajanja, ki se giblje izven strogih ekonomskih zakonov. 
Prepričan sem, da je taka situacija lahko samo prehodna in da se bo omenjeno 
protislovje moralo prej ali slej razrešiti v smislu dosledne izvedbe načela samo- 
upravljanja tudi v delovnih organizacijah in družbenih služb. 

Ko pravimo, da je treba zaščititi interes družbe, se pravzaprav izražamo 
zelo neprecizno, kajti pod tem naslovom se marsikdaj skrivajo zgolj birokratske 
tendence, ki ne morejo zatajiti svoje latentne želje po takšnem ali drugačnem, 
predvsem pa po napačno pojmovanem ideološkem ali finančnem pokroviteljstvu. 
Zlasti ob večkrat zgolj formalnem insistiranju na oblikah družbenega uprav- 
ljanja se lahko vprašamo, koga ščitimo in pred kom, in ali ni za tako misel- 
nostjo sramežljivo skrita tudi parola »kdor plača, ta odloča«, medtem ko je 
v duhu našega celotnega razvoja nedvomno in jasno, da naj odloča tisti, ki 
ustvarja. 

Mislim, da je še zmeraj preveč zasidrana v naši zavesti misel, da gospo- 
darske organizacije dajejo družbi sredstva, družbene službe pa jih od družbe 
prejemajo. V praksi taka pojmovanja srečujemo še vse prepogosto. Naj povem 
primer: če je veliko povpraševanje po nekem tehničnem artiklu, se to odraža 
v osebnem dohodku prizadetega kolektiva in v možnosti za širjenje in moder- 
nizacijo produkcijskih sredstev, torej za izboljšanje proizvodnje; če pa je na 
primer velik naval na šole, se to odraža v prenapolnjenosti razredov in v uva- 
janju tretje izmene ter v napornem premišljevanju, kje najti sredstva za pre- 
potreben nov šolski objekt in ali je sploh smotrno tak objekt graditi, ker bodo 
morda analize pokazale, da zaradi manjše natalitete naval na šole v prihodnjih 
letih ne bc tako močan. Bojim se, da bo ob takem gledanju čez leta padel tudi 
strokovni nivo, proizvodnost in realni osebni dohodek kolektiva, ki proizvaja 
dobroidoče tehni.ne artikle, posredno pa seveda družbe v celoti, to je nas vseh. 

7» 



Prosvetno-kulturni zbor 

V občinskih statutih, oziroma njihovih predosnutkih, lahko beremo v skladu 
z ustavo, da občina zagotavlja pogoje za 8-letno obvezno šolanje, pri čemer 
morajo šole uresničevati vzgojne in učne smotre, ki jih od njih zahteva druž- 
bena skupnost, in nadalje, da občina zagotavlja šolam finančna sredstva v 
takšni višini, da jim je omogočeno uresničevanje vzgojnih in izobraževalnih 
nalog. Bojim se, da bodo te naloge zlasti v finančno pasivnih občinah marsikdaj 
le delno izpolnjene. Praktično so skrbele te občine doslej predvsem za kritje 
osebnih dohodkov, medtem ko so bili zneski za materialne stroške prevečkrat 
minimalni in so komaj zadostovali za to, da je bila šola ob koncu velikih po- 
čitnic pobeljena. Dobro vemo, da vzgojno osebje na višji osemletki v veliki 
večini nima ustreznih kvalifikacij, da si bo te kvalifikacije moralo pridobiti in 
da bo sčasoma višja kvalifikacija potrebna tudi za razredni pouk. Vemo, da so 
kabineti na podeželskih šolah pomanjkljivo in nesodobno opremljeni, da o labo- 
ratorijih in delavnicah sploh ne govorimo. Vemo nadalje, da je mnogo šol v zelo 
slabem stanju in da bo treba zgraditi nove. 

Ce zdaj to povežemo v^zahtevo oziroma s statutarnim zagotovilom, da 
občina zagotavlja šolam finančna sredstva v višini, s katerimi jim bo mogoče 
uresničevanje vzgojnih in izobraževalnih nalog, ki so v interesu družbene skup- 
nosti, potem se lahko vprašamo, ali niso taka zagotovila malo preoptimistična 
za bodoče občinske proračune ali pa si uresničevanje vzgojnih in izobraževalnih 
nalog predstavljamo nekoliko prepoceni. Ko govorimo o enotnosti dolžnosti in 
pravic, se moramo zavedati, da ni dovolj, če samo ugotovimo, da občina zago- 
tavlja materialna sredstva, ampak da imajo šole polno pravico zahtevati naj- 
višjo materialno stimulacijo svojih proizvodnih pogojev, da se tako izrazim, 
če po drugi plati od njih terjamo resnično kvalitetne dosežke. Mislim, da bi tako 
načelo moralo najti svoje mesto v šolskih kot v občinskih statutih. 

Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa. Besedo ima poslanec Stane 
Vrhovec. 

Stane Vrhovec: Rad bi samo nekaj dodal k razpravi o statutih, in 
sicer, da naj bi bila to nekaka izmenjava mnenj, ne pa neka podrobna analiza, 
ker za to po mojem mnenju še manjka stvarnejših podatkov. Povedal bom, 
kakšno je stanje pri nas, okrog Domžal. 

Kot je meni znano, je stanje v primerjavi z ostalimi kraji dokaj zadovoljivo, 
kajti od osmih popolnih šol je 6 šol izdelalo statute. Sicer morda še niso pred- 
loženi občinski skupščini, kakor bi to bilo treba, vendar posebnih težav pri 
izdelavi niso imeli. Treba je poudariti, da je precej odvisno od tega, kako so se 
Socialistična zveza, kako so se sveti za prosveto in tudi ostali organi, ki so bili 
pri tem udeleženi, za to zanimali. Pri nas je tudi zavod za prosvetno-pedagoško 
službo dobro odigral svojo vlogo in je zato stanje, kot sem rekel, zadovoljivo. 

Rad bi pa povedal, kako je na splošno potekalo sestavljanje statutov. V 
začetku so bile pripombe, češ da manjka gradiva, vendar je bilo kmalu mogoče 
ljudi prepričati, da je gradiva dovolj in da so pravilniki, ki so bili izdelani, 
pred enim letom, ko se je že razpravljalo o novi ustavi, že zadovoljiva mate- 
rialna osnova. Tudi vsi ostali organi, kot sem jih navedel, so zbrali dovolj 
materialov, tako da objektivnih razlogov, ki bi preprečevali sestavljanje, ni bilo. 
Bolj je bilo odvisno od subjektivnih razlogov, kje se je prej sestavil statut, 
kje pa pozneje. Pri tem sem omenil, da je na šolah težko dobiti pravega človeka, 
ki bi tisti material, ki so ga v širšem kolektivu že pripravili, kasneje, na enoten 



5. seja 101 

način obdelal. To je precejšnja težava, ker je od njegove sposobnosti odvisno, 
ali bo znal pritegniti tudi ostale k sodelovanju ali ne. 

V zvezi z izdelavo statutov bi imel nek predlog oziroma vsaj osnutek pred- 
loga, o katerem je treba še razpravljati. Slišal sem, da je priporočljivo, če bi 
čimprej izšel predpis, ki bi navedel smernice za izdelavo statutov. V tem pred- 
pisu ne bi smel manjkati tudi predlog za imenovanje vseh samoupravnih ozi- 
roma upravnih organov, ker pri nas še vedno stoje na stališču, da ne bi kazalo 
opustiti starih nazivov, kot je šolski odbor in podobno. Predlagal bi, da bi v 
duhu ustave in za izenačenje vseh delovnih organizacij priporočili, naj svet 
ostane kot zastopnik ali predstavnik delovnega kolektiva, četudi so v njem 
zastopniki širše družbene skupnosti in ne morda šolski odbor. Operativni organ 
pa naj bo upravni odbor. To naglašam zato, ker je bilo to do sedaj ponekod 
obratno. Pri nas smo, recimo, imeli primer, ko je bil upravni organ tisti, rekel 
bi, najširši, najbolj odločujoči organ, v katerem so bili zastopniki družbe, usta- 
noviteljev itd. To se mi ne zdi v skladu z načeli ustave. Zato smatram, da bi 
bilo dobro izdati tako priporočilo, da so sveti glavni predstavniki kolektiva in 
družbene skupnosti, upravni odbori pa operativni organi; kjer pa je širša orga- 
nizacija, pa morda še sveti posameznih enot. Tak primer je pri nas, kjer imamo 
zavod, v katerem so delavnice in druge pomožne službe, in bo pač treba usta- 
noviti 3 ali 4 svete po teh enotah. 

Predlagal bi tudi, naj bi se za strokovni organ uveljavil naziv učni zbor, 
kar ponekod že imajo. To bi odpravilo različne nazive, kot učiteljski, profe- 
sorski, predavateljski zbor. 

V posebnosti statuta naše delovne organizacije se ne bi spuščal. Moram 
pa reči, da so tudi pri nas, kot je bilo danes že navedeno, tiste splošne težave. 

K izvajanjem tovariša Kovica pa bi imel pripombo v zvezi z vprašanjem, 
kot sem razumel, omejevanja samoupravljanja na ustanovah, oziroma v delovnih 
organizacijah s področja družbenih služb. Ne bi se strinjal s tem, da s sodelo- 
vanjem predstavnikov širše družbene skupnosti nekako omejujemo samouprav- 
ljanje v teh organizacijah. Kajti, tudi delovne organizacije s področja gospo- 
darstva so krepko omejevane v samostojnem razpolaganju; pri njih je trg tisti 
glavni razsodnik. Ce mora družba tudi na področju družbenih služb nekako 
po svoje planirati, potem se mi v prosveti zdi za enkrat še najbolj primerno 
sodelovanje predstavnikov družbe. Kolikor vem, pri nas proti temu ni bilo 
nobenih posebnih razlogov. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Alojz Smerdel. 

Alojz Smerdel: V razpravi o statutih delovnih organizacij s področja 
šolstva in prosvetno-kulturne dejavnosti želim razpravljati o problemih izobra- 
ževanja odraslih ter o splošno izobraževalnih šolah, ker sem mnenja, da morajo 
biti nekatere stvari s tega področja določneje obdelane v občinskih statutih. 

Na 9. strani, v 5. odstavku poročila Prosvetno-kulturnemu zboru Skup- 
ščine SR Slovenije o vprašanjih v zvezi z izdelavo statutov je napisano na- 
slednje: »V statutu mora biti obdelano tudi vprašanje izobraževanja odraslih, 
prav tako dopolnilna ali izvenšolska dejavnost. Takšne dejavnosti pa naj šole 
razvijajo šele, če imajo za to pogoje in so v redu opravile svojo redno ali 
osnovno dejavnost. Sicer je nevarnost, da šola ne bo opravila v redu niti eno, 
niti drugo, ter bo samo zniževala raven znanja svojih učencev.« 
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Strinjam se, da morajo šole najprej opraviti svojo redno ali osnovno de- 
javnost, vsekakor pa ne smeta biti vzgoja in izobraževanje odraslih prepu- 
ščeni zgolj zmogljivostim posameznih šol, ker so te v več primerih preobre- 
menjene s svojim rednim delom. Zato mora biti v občinskem statutu jasno 
napisano, kdo bo skrbel za družbeno splošno in strokovno izobraževanje ter 
vzgojo odraslih. 

Vemo, da so za opravljanje teh nalog ustanovljene delavske in ljudske 
univerze, za opravljanje določenih nalog s področja izobraževanja pa še neka- 
tere druge delovne organizacije. Ne morem pa si predstavljati, kako naj se 
delavska ali ljudska univerza, ki dela v okviru občine, uspešno razvija in 
opravlja svoje naloge, če je v občinskem statutu omenjena le v enem členu, 
in sicer, za primer, takole: »Občina podpira ustanavljanje in delovanje kul- 
turno-prosvetnih društev ter po potrebi sama ustanavlja take zavode, zlasti 
pa delavsko univerzo, knjižnico in čitalnico, podjetje za prikazovanje filmov, 
muzej in muzejske zbirke. Občina usmerja kulturno-prosvetne zavode in dru- 
štva ter jih po svojih zmogljivostih finančno podpira.« 

Mislim, da je pri sestavljanju občinskih statutov treba upoštevati potrebe 
po vzgoji in izobraževanju odraslih ter točneje opisati vlogo in naloge delavskih 
in ljudskih univerz, kar je napisano že v pravilih, ki so jih potrdili še občinski 
ljudski odbori. 

Drug problem: v krški občini, verjetno pa še v marsikateri, se zadnje čase 
mnogo razpravlja o nizkih osebnih prejemkih prosvetnih delavcev, kot tudi o 
slabem materialnem stanju naših šol. Na podlagi primerjav lahko trdim, da so 
osebni prejemki prosvetnih delavcev v naši občini precej nižji kot osebni pre- 
jemki tistih, ki so z enako, ali pa celo z nižjo izobrazbo zaposleni v gospodarskih 
organizacijah in nimajo pri svojem delu vidnejših odgovornosti. Prav tako 
primanjkuje finančnih sredstev za razvijanje kulturno-prosvetnih dejavnosti. 
Zaradi navedenih dejstev prosvetni delavci odhajajo iz občine tja, kjer so bolje 
plačani, nekateri pa razmišljajo, kako bi se prekvalificirali. 

Razumljivo je, da zaradi prizadetosti prosvetnih delavcev, zaradi nizkih 
osebnih prejemkov, slabega materialnega stanja šol, to je stavb, inventarja in 
zaradi pomanjkanja učil, pouk zaostaja za splošnim družbenim razvojem. Žal 
do danes še nimamo izdelanih normativov, s katerimi bi lahko merili delo 
prosvetnih delavcev, oziroma ocenjevali učne in vzgojne uspehe na osnovnih 
šolah. Še vedno je tako, da so tam, kjer so dobri materialni pogoji in je dovolj 
prosvetnih delavcev z ustrezno izobrazbo, tudi boljši učni uspehi. 

Zato mislim, da bi bilo prav, če bi bilo šolstvo obdelano v občinskih sta- 
tutih tako, da bi bila na podlagi izdelanih programov zagotovljena primerna 
finančna sredstva za osebne prejemke prosvetnih delavcev ter za materialne 
izdatke šole. Predlagam, da bi na eni izmed naslednjih sej Prosvetno-kulturnega 
zbora razpravljali o verifikaciji osnovnih in poklicnih šol. 

Predsednik Ivo Tavčar: K besedi se je prijavil še poslanec Marjan 
Debelj ak. 

Marjan Debeljak: Zelo pomembno vprašanje statutov šol je na- 
tančna določitev vloge in kompetenc šolskega kolektiva kot strokovnega in 
samoupravnega organa, upravitelja kot upravnega in pedagoškega vodje, ter 
šolskega odbora kot predstavnika družbe. 
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V razpravi o sestavljanju statutov šol je opaziti dve nasprotujoči si ten- 
denci. Prva zahteva, da šolski odbori postanejo stvarni in edini nosilci samo- 
upravljanja, šolski zbori pa naj bi bili strokovna telesa s samoupravnimi pra- 
vicami le takrat, kadar gre za delitev osebnega dohodka ali kako drugo 
vprašanje, ki zadeva posameznika — učitelja. Druga tendenca gre v nasprotno 
skrajnost: glavni nosilec samoupravnih pravic naj bi bil učiteljski kolektiv. 
Zagovorniki te teze gredo še naprej in zahtevajo, naj bodo šolski odbori sestav- 
ljeni pretežno iz učiteljev. Družba naj bi bila zastopana le s četrtino članov 
odbora. 

Obe skrajnosti sta napačni. Prva negira naravne samoupravne pravice de- 
lovnega človeka — učitelja, druga pa zapira šolo v ozek šolski okvir in ne 
zagotavlja vpliva družbe in okolja, v katerem šola deluje, na šolsko delo; 
ignorira tudi pomoč, ki jo družba lahko nudi učiteljskemu zboru pri reševanju 
vseh šolskih problemov. 

Ni mogoče popolnoma razmejiti vsebine dela, s katero naj se ukvarjajo 
šolski organi; tudi ni potrebe, da določimo najvišji organ, ki naj bi imel odlo- 
čilno in dokončno besedo. Šolska problematika je celovita in dokaj homogena 
materija, ki je ozko povezana z živim razvojem gospodarstva in družbe, zlasti 
okolja, v katerem šola deluje. Zato je nujno potrebno, da se šolski odbor, 
učiteljski kolektiv in upravitelj šole ukvarjajo s celotno šolsko problematiko, 
razen seveda najožjih strokovnih vprašanj. Pri tem morata biti učiteljski zbor 
in šolski odbor enakovredna partnerja. Le harmonija pri delu šolskih organov 
nam lahko zagotovi napredek šole ter mobilizira družbo za reševanje šolskih 
problemov. Na ta način šola ni izolirana enota, temveč del svojega okolja, ki se 
bo z njim in ob njegovi pomoči hitreje razvijala kot doslej. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Stojan Požar. 

Stojan Požar: Še nekaj besed k načelnemu vprašanju, ki ga je načel 
tovariš Kovič. Če bi danes poslušali vse, ki bi razpravljali s področja prosvete 
in šolstva, bi nedvomno vsi zagovarjali družbeno upravljanje, ker je več ali 
manj prav v šolskih zavodih dalo doslej najbolj efektne rezultate, katerih 
intencija je bila prav družbeno samoupravljanje in povezovanje prosvetnih 
zavodov s širšo družbeno skupnostjo, kjer ti zavodi delajo in živijo. Mislim, 
da lahko prav prosvetni delavci trdimo, da smo, ne povsod, vendar v večini 
primerov, preko naših šolskih odborov le dosegli večjo povezanost občanov, 
članov krajevne skupnosti s šolami, jih preko njih seznanjali s problemi in 
dejansko pridobivali preko njih širšo množico ljudi za interes šole in šolstva 
nasploh v določeni skupnosti. 

Drži pa na drugi strani, da je to vprašanje specifično samo v šolskih za- 
vodih, da pa mnogokrat tudi na posameznih šolah, predvsem pa na kulturnih 
ustanovah, lahko opažamo, da se nam družbeni organ več ali manj izrodi v 
organ z določeno svojstveno politiko. Od tod nedvomno izhajajo tudi vprašanja, 
ali je družbeni organ nadzorni organ, kaj je ta organ, kdo od njih — samo- 
upravni in družbeni — je glavni, pomembnejši in odločilni. 

Meni se zdi, da s takim reševanjem verjetno vprašanja ne bomo rešili. 
Mislim, da bi bilo treba predvsem likvidirati pojem tako imenovane družbene 
samouprave in uporabljati predvsem pojem samouprave, ker se mi zdi, da 
bistvo samoupravljanja ni v tem, da konserviramo posamezne delovne skup- 
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nosti za njihove probleme, temveč, da te delovne skupnosti usmerjamo v širšo 
družbeno problematiko s tem, da so dane možnosti, preko katerih lahko svoje 
interese in potrebe v tej širši družbeni skupnosti zagovarjajo in jih konfron- 
tirajo z ostalimi. Skratka problem samoupravljanja je na eni strani samo- 
uprava lastne ustanove, na drugi strani pa vključevanje in konfrontacija njenih 
potreb in interesov v širšo lokalno in družbeno skupnost. 

Nedvomno je res, kar je rekel tovariš Vrhovec, da so glede samostojnega 
razpolaganja tudi gospodarske organizacije močno omejevane s trgom. Meni 
se zdi, da kakorkoli je trg v sedanjih razmerah normalen faktor, pa je za neko 
višje razvito socialistično družbo nenormalen faktor. Problem usklajevanja 
medsebojnih interesov se bo- v naši družbi vse bolj vršil na subjektiven način. 
Zato se mi zdi, da družbeni organi v kulturi in prosveti niso organ birokrat- 
skega, slučajnega, začasnega značaja, ampak da bodo imeli svoj smisel tudi v 
nadaljnjem razvoju naše družbe. Seveda, bistvo vprašanja je v tem, kako naj 
bo ta organ družbenega značaja dejansko družben in kako naj dejansko omo- 
goča vključevanje interesa posamezne kulturne ali prosvetne ustanove v širšo 
družbeno skupnost. Nedvomno se mi zdi, da ne tako, da bo ta družbeni organ 
nekaj ljudi s svojimi lastnimi individualnimi interesi, pogledi in zahtevami 
avtomatično predstavljal širšo družbeno skupnost. 

Če izhajamo iz ustavnega gradiva, vidimo, da pravzaprav vse strokovno, 
če tako rečem in delitveno področje ostaja samoupravnemu organu, da je 
problem, kjer se bodo stikali interesi samoupravnega in družbenega organa, 
predvsem problem programiranja, iz katerega bo v bližnji prihodnosti izhajalo 
tudi financiranje. Če tukaj pride do spopada, do različnih interesov, potreb in 
pogledov, se mi zdi, da ne more niti samoupravni organ niti družbeni organ 
nastopati v imenu posameznikov, marveč mora v tem primeru priti do širše 
družbene konzultacije s prezentiranjem obeh gledišč, do konzultacije pred 
volivci, pred ljudmi, ki so določeni družbeni organ izvolili. Sicer bomo dejansko 
imeli opravka z anomalijami, da ljudje, ki so po taki ali drugačni logiki izvo- 
ljeni v družbeni organ, svoje poglede in svoja stališča podajajo kot družbeno 
pomembna stališča in poglede. Prav v takih individualnih, osebnih stališčih 
pa je, kot pravi tovariš Kovič, možnost birokratskega odrejanja, birokratskega 
programiranja in usmerjevanja kulturno-prosvetnih ustanov, na drugi strani 
pa tudi možnost spopadov, ki bi se jim morali prav zato izogniti. 

Še drug problem je, ki se mi zdi prav tako pomemben, zadeva pa vprašanja 
znotraj posameznih kulturnih in prosvetnih ustanov. Kadarkoli govorimo o 
samoupravljanju, govorimo predvsem o samoupravljanju celotnega kolektiva, 
to se pravi, če vzamem za primer šolsko ustanovo, od čistilk in tehničnega 
osebja do učiteljev, profesorjev in drugih. Zanimivo je, da je v dosedanjih 
statutih kulturno-prosvetnih ustanov obravnavan samoupravni organ kot organ 
celotnega kolektiva, medtem ko je učiteljski zbor ali učni zbor, kot je predlagal 
tovariš Vrhovec, obravnavan kot neke vrste strokovni organ, strokovni kolegij, 
podobno kot v gospodarskih organizacijah. Bojim se, če bomo tako obravnavali 
učiteljski zbor, če ga bomo, da tako rečem, izločili kot samoupravni organ, če 
mu bomo prepustili izrazito strokovne funkcije, funkcije strokovnega kolegija, 
da bomo iz samoupravne kulturno-prosvetne šolske tematike dejansko izločili 
bistveno pedagoško vsebino. Zdi se mi, da bi bilo v šolskih zavodih in usta- 
novah, pa tudi v zavodih kulturno-prosvetnega značaja treba razmisliti o po- 
trebi ustanovitve dveh samoupravnih zborov, kajti problemi gospodarjenja in 
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problemi vsebinsko pedagoškega dela v šolstvu niso isti. Nedvomno bo' na 
vsebinskem področju učiteljski zbor odigral svojo' vsebinsko strokovno funkcijo, 
ne samo kot ozek strokovni organ, temveč kot samoupravni organ. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim za nadaljnjo razpravo. Besedo ima 
poslanec Matej Bor. 

Matej Bor: Rad bi na kratko omenil nekaj misli, ki so že in ki še niso 
bile izrečene v današnji debati. Ker je že govornik pred menoj omenil vpra- 
šanje, ki ga je sprožil tovariš Kovič, bo pametneje, če se tudi jaz najprej do- 
taknem tega. Rad bi pojasnil, da je razprava, ki jo je začel tovariš Kovič, že 
toliko stara, kot je stara razprava o naši novi ustavi, oziroma, da se je začelo 
o tem v javnosti razpravljati takrat, ko so naši kulturni delavci razpravljali 
in dajali predloge k ustavi. 

Kot se spominjam, je bila takrat organizirana konferenca predstavnikov 
posameznih revij, na kateri je prevladalo mišljenje, ki ga je izrekel tudi tovariš 
Kovič, namreč, da je neka določena diskrepanca med samoupravljanjem in 
družbenim upravljanjem in da predstavlja družbeno upravljanje neke vrste 
latentno nezaupanje do določenih institucij, da ne bi znale same v zadostni 
meri ščititi družbeni interes. 

Ne bom se spuščal v to, ali je ta formulacija popolnoma točna ali ni, rad 
bi samo poudaril, da je značilno, da do takih razprav in do takega mnenja pri- 
haja med našimi kulturnimi delavci, in če prihaja, ima najbrž stvar tudi 
svoj vzrok. Recimo — če hočemo obrniti vso stvar na glavo — če hoče družba 
zagotoviti svoj interes s tem, da pošilja — govoril bom zelo konkretno — v 
kulturne institucije svoje predstavnike, potem bi se lahko vprašali, ali ne bi 
iz iste skrbi morala družba pošiljati svoje predstavnike tudi v upravne odbore 
raznih tovarn; kakor vemo, bi bilo to včasih zelo dobro. Ravnokar sem bil 
navzoč, ko so razpravljali o docela zadolženem gospodarstvu v Kropi, kjer je 
direkcija nekaj let popolnoma napačno investirala denar in je šla pri teh 
investicijah preko vseh realnih meja, tako da se je potem znašla celotna kro- 
parska industrija v hudi zadregi. Verjetno bi do tega ne prišlo, če bi takrat 
družba bila s svojimi predstavniki navzoča v upravnem odboru in direktorja, 
katerega delavci niso upali prijeti za rokav, za ta rokav pravočasno prijela. 

Ne agitiram za to, da bi odpravili samoupravljanje in bi ga zamenjali z 
družbenim upravljanjem. Mislim, da je stališče, ki ga je omenil tovariš Kovič, 
pravilno, namreč, da se bo naš družbeni razvoj verjetno gibal v tej smeri, da 
se bo samoupravljanje razširjalo in da se bo razširilo tudi na tiste delovne 
organizacije, ki imajo danes še družbeno- upravljanje. Razvoj bo to' prinesel in 
mislim, da bi bilo to tudi pravilno. Resnično nastane vprašanje, zakaj bi na 
primer delavec iz Litostroja lahko sedel v upravi galerije, medtem ko, recimo, 
Batič ne bi mogel sedeti v upravi Litostroja. Vsekakor je to problem, ki ga 
danes ne bomo rešili, ki pa ga bo treba reševati takrat, ko se bo ponovno 
razpravljalo o osnovnih postavkah, na katerih je zasnovana naša ustava. 

Dotaknil bi se še drugega problema, namreč, da opažamo na eni strani 
mogoče preveliko skrb za zagotovitev družbenih interesov v kulturnih institu- 
cijah, na drugi strani pa se mi zdi, da družba pušča iz rok nekatere stvari, kjer 
pa bi morala vajeti bolj pritegniti, kot na primer v pedagoški službi. Čeprav 
nisem aktivno vključen v šolstvo in ga le spremljam, deloma kot oče, deloma 
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kot javni delavec, moram reči, da nisem prepričan, da je ukinitev republiške 
inšpekcije rodila tiste sadove, kot mislimo, da bi jih morala. Bojimo se admini- 
strativnega nadzorstva včasih 'tudi tam, kjer bi bilo to nujno. Imam občutek, 
da se je treba vendarle vprašati, ali je mogoče zagotoviti raven pouka samo s 
svetovalci, hkrati pa tudi, kdo te svetovalce postavlja. Resnica je namreč, da se 
pojavljajo danes po šolah kot tako imenovani inšpektorji in svetovalci mladi 
ljudje, ki nimajo nobene avtoritete in tudi nobenih izkušenj kot pedagogi. 
Torej, četudi bi že priznali, da je princip svetovalstva pravilen, imam pripombe 
glede personalne politike v tej zvezi, namreč, da se kot svetovalci postavljajo 
ljudje, ki za ta poklic niso usposobljeni, ker tudi usposobljeni ne morejo biti. 
Ne govorim, da je to splošno pravilo, vendar, da je to v dobršni meri resnica, 
vam lako potrdijo pedagoški praktiki. 

Tretja stvar, katere sem se hotel dotakniti, je vprašanje tako imenovanih, 
ali pa niti ne tako imenovanih, marveč recimo kar lepo: centralnih narodnih 
ustanov kot so filharmonija, opera, galerija, drama in tako naprej, in sicer v 
Ljubljani. Ne vem, ali je prav, da na primer dve tretjini dotacij za te ustanove 
daje okraj, eno tretjino pa republika glede na to, da so to centralne narodne 
ustanove. Mislim, da bi bilo mogoče obratno razmerje pravilnejše. Ugovore, 
kaj pomaga ljubljanska Drama nam v Mariboru, kakšen pomen ima za nas 
in zakaj naj bi mariborski okraj sofinanciral te centralne institucije v Ljubljani, 
je slišati, mislim pa, da je tako pojmovanje znak določenega primitivizma. Po 
mojem mišljenju je obstoj zelo kvalitetnih živih centralnih umetnostnih usta- 
nov pomemben ne samo za Ljubljano in ljubljanski okraj, ampak za vse kul- 
turno življenje v republiki. Konkretno rečeno, tudi mariborska Drama bo imela 
večji nivo, če bo ljubljanska Drama gojila kvaliteten in dober repertoar. 
Kulturno življenje je veliko preveč zapleteno in povezano, da bi ga lahko raz- 
lagali na tako mehaničen način. Obstoj centralnih umetnostnih ustanov je po- 
memben za ves narod ne glede na to, kolikokrat taka centralna institucija 
gostuje izven meja, recimo, ljubljanskega okraja ali pa izven meja Ljubljane. 

Mislim, da je obstoj kvalitet pomembna stvar in da je treba te kvalitete 
v okviru našega kulturnega življenja zagotoviti s tem, da se tudi pravilno 
financirajo. Mislim, da je dolžnost republike financirati takšne centralne usta- 
nove, hkrati tudi njena pravica, saj se s tem poveča tudi odgovornost in pri- 
stojnost republike nad temi kulturnimi ustanovami. 

2e na prejšnji seji sem omenil eno izmed protislovij našega razvoja, nam- 
reč, da z decentralizacijo prehaja odgovornost od bolj kompetentnih forumov 
na manj kompetentne. Zadnjič je pogovor nanesel na sestav nekega občinskega 
odbora; čeprav je v zelo uglednem kraju, je v slovenskem merilu, glede šolske 
izobrazbe, najnižji; še danes zavzemajo mesta, ki so predvidena za kader z 
visokošolsko izobrazbo, ljudje, ki imajo komajda ljudsko šolo. Vprašanje je 
torej, ali ne bi kazalo centralno kontrolo, če že ne krepiti, vsaj toliko časa 
čuvati, dokler se te stvari, o katerih govorim, ne spremenijo; namreč, da bodo 
občine v rokah ljudi, ki so v vsakem pogledu resnično usposobljeni za izvrše- 
vanje svojih nalog. 

Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa. Prosim za nadaljnjo razpravo. 
Besedo ima poslanec France Štiglic. 

France Št iglic: Področje kulturne in prosvetne dejavnosti je tako 
obširno in po svojem sestavu tako različno, da je najbrž težko postavljati neke 
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predpise oziroma enotne koncepte za sestavo statutov. V njem nastopajo usta- 
nove, gospodarska podjetja in razne dejavnosti, ki so po svojem vsebinskem in 
formalnem sestavu tako različne, da jih je težko poenotiti v nekih enotnih 
predpisih. 

Mislim, da je smisel vsakega statuta, predvsem tistih, za katere govorim, 
to je statutov za umetniške dejavnosti, v tem, da zagotove, da te dejavnosti 
dosežejo svoj smoter. Se pravi, da mora statut skrbeti predvsem za to, da 
omogoči končni rezultat dejavnosti, recimo gledališko predstavo, koncert ali 
film. Iz tega morajo izhajati tiste norme in tisto urejevanje odnosov, ki naj 
pripelje do čim večjega in čim boljšega rezultata. Zato morajo vse te dejavnosti 
iskati prav v vsebinskem smislu sestavljanje svojih statutov, pri čemer mislim, 
da je to v skladu z ustavo, ni pa morda trenutno z nekaterimi predpisi in 
zakoni, ki so v veljavi. 

Prej je tovariš Mikoš povedal, da bi lahko sestavljali statute v duhu ustave, 
pa vendar s klavzulo, da bodo začeli veljati, ko bo spremenjen zakon. To je 
nekoliko čudna formulacija in je po mojem mnenju bolje, da bi ti statuti na- 
mesto takšne kompromisne rešitve vsebovali najboljši koncept dejavnosti, ne 
glede na to, kakšni so trenutni predpisi. Tisti, ki statute potrjujejo, bodo tako 
več ali manj opozarjali na te stvari; v prakso bo pa vendarle prišel že pravi 
smisel funkcioniranja teh dejavnosti. 

Popolnoma se strinjam s tistimi, ki so že danes koncentrirali pojem samo- 
upravljanja z odpravo besede »družbeno upravljanje«, to je, koncentriranje 
pojma samoupravljanja v vsebinskem smislu splošnega družbenega upravljanja. 
Samoupravljanja, posebno pri teh dejavnostih, za katere govorim, seveda ni 
mogoče kopirati oziroma prenašati iz industrijskih ali gospodarskih podjetij, 
ker smo imeli v preteklosti strašne anomalije, da so, recimo, filmske dejavnosti 
samoupravljali tisti, ki filma niso delali. To je dovolj drastična oznaka takega 
mehaničnega prenosa samoupravljanja. 

Mislim, da zakon lahko predvidi za nekatere splošne interese družbe organe, 
ki smo jih prej pojmovali kot organe družbenega upravljanja. Predvsem pri 
umetniških dejavnostih oziroma institucijah, bi morala delovna organizacija 
sama razmisliti o tem, kakšne organe potrebuje za to, da bo čimbolje opravila 
svojo nalogo: ali samo delavski svet, ali nek širši organ, v katerega pokliče tudi 
nekatere zunanje sodelavce, ki se na to področje razumejo. Seveda je treba te 
odnose tako v statutu kot v svojem notranjem pravilniku urediti. Mislim, da 
za te dejavnosti zakon ne bi predpisoval, da morajo imeti na primer filmski 
svet, gledališki svet, ampak naj te delovne organizacije samo razmislijo o tem, 
kakšna oblika jim najbolj ustreza. Smisel upravljanja v družbenem interesu 
ni v nekem formalnem organu, svetu ali podobni instituciji, ampak je splošno 
družbenega pomena, ki se pojavlja v javnosti, v kritiki, v Zvezi komunistov, 
v razpravah, v skladu, ki daje sredstva itd. Instrumentov in silnic, ki lahko 
vplivajo na dober ali slabši rezultat določenega upravljanja je toliko, da ni 
treba z zakonom že vnaprej postavljati določenih organov. 

Mislim, da bi v tem smislu lahko sestavi j alci statutov oziroma statuti sami 
opozorili zakonodajalca na to smer delovanja kulturno-umetniških delovnih 
organizacij. 

Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa. Besedo ima poslanec Avgust 
Vižintin. 
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Avgust Vižintin: Vsem nam je jasno, da bistveni problemi nasta- 
jajo prav na že omenjeni relaciji: družba — delovna organizacija; izredne težave 
v zvezi z izdelavo statutov so prav tu. Neurejena delitev dohodkov povzroča 
izredne težave pri sestavi statutov. Družbeno upravljanje je v dosedanjem 
smislu, mislim tako kot pravi tovariš Kovič, prehodno. Zakaj? 

Že doslej smo videli, da v mnogih institucijah, ki že poslujejo po pogodbah 
in po realnih dogovorih z družbo ali z določenimi organizacijami, ne vedo, kaj 
bi z družbenimi organi. Ti so jim ostali le formalna institucija. V povezavi s tem 
je prišlo do najrazličnejših problemov za najrazličnejša področja; celo v popol- 
noma isti panogi imamo različen položaj, ko je ena ustanova že uredila odnose 
z družbo ali z določenimi partnerji na jasnih dogovorih, druga pa še vedno 
dobiva megleno dotacijo in je med njima vsebinska, kvalitetna razlika. 

Pri izdelavi statutov bomo morali biti pri tem zelo gibčni. Za prvo orga- 
nizacijo je morda v starem smislu razvito družbeno upravljanja lahko zavora 
ali formalna zadeva, za drugo pa je morda še zelo potrebno. Prehod je zelo 
odvisen od zrelosti kolektiva in od drugih faktorjev v določeni občini ali v dolo- 
čeni panogi. • 

Problem, o katerem je govoril tovariš Kovič, je zelo akuten, namreč vpra- 
šanje, ali priznavamo šolskim ustanovam za njihovo delo ustrezne zneske za 
normalno delo. Nam vsem je jasno, da v večini primerov ne. V določeni občini 
smo poskušali izračunati stvarne stroške šol za njihovo delo v obliki pedagoških 
ur; pri tem smo uporabili najnižje stroške in zahteve pri osebnih dohodkih, 
materialnih in drugih izdatkih, pa vendar nismo mogli tega izračuna realizirati 
v konkretnem delovnem dogovoru in s tem dati osnovo za nadaljnji razvoj go- 
spodarjenja in samoupravljanja. Ker tega zneska, ki smo ga izračunali, nismo 
mogli dati, so se in se bodo kolektivi odrekli mnogim prepotrebnim materialnim 
in funkcionalnim izdatkom; s tem pa smo pri samoupravljanju morali počakati 
z določenimi realizacijami, z gospodarjenjem itd. In to se je zgodilo v precej 
razviti občini, kakšno je šele stanje v nekaterih drugih občinah, kjer so razmere 
še veliko bolj pereče. 

Vsi ti problemi so izredno težki, težko jih je uspešno in praktično reše- 
vati. Smatram, da se bližamo in se moramo bližati jasnejšim dogovorom med 
delovno organizacijo in družbo. Bolj ko bodo ti dogovori jasni in bolj ko bodo 
potrebe in zahteve utemeljene, bolj se bo zmanjšala tudi funkcija tako ime- 
novanih družbenih organov. 

Mislim, da v praksi vse preveč odlagamo z urejevanjem nove delitve do- 
hodka; vzrok je močno nezaupanje, ki večkrat temelji na zelo realnih osnovah, 
da sredstev, ki bi jih morali dati za plačilo delovnih dogovorov, ne bomo 
še imeli. 

Strinjam se z mnenjem, da se vseh problemov ne da rešiti z delitvijo in 
dinarjem, vendar pa mislim, da bi jasnejša ureditev delitve lahko mnogo 
prispevala k prikazu realnih potreb in zahtev na področju prosvete in kulture. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovarišica Jo vita Podgornik. 

Jovita Podgornik: Značilnost mladinske samouprave — pomembne 
šole državljanske vzgoje je predvsem razvijanje odgovornosti posameznika do 
družbene skupnosti. Naše gradivo sicer omenja, da je treba v statutu obdelati 
sodelovanje šole z okoljem in družbenimi organizacijami, posebno pa še samo- 
upravo učencev v razrednih in šolskih skupnostih. Na četrti strani je še posebej 
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poudarjeno, da bo treba v šolstvu samoupravne pravice učencev in študentov 
v določenih zadevah še nadalje razvijati. Videla pa sem nekaj statutov šol 
druge stopnje, ki teh poudarkov nimajo. Čeprav si že dlje prizadevamo, da bi 
zaživela mladinska samouprava tudi v praksi, jo kljub dobri teoretični uteme- 
ljenosti še ne moremo označiti za dovolj razvito in utrjeno. Sedaj imamo pri- 
ložnost, tla se načela mladinske samouprave v praksi bolj uveljavijo. Res je, 
da delovne skupnosti in mladinska organizacija pri sestavljanju statutov po- 
sebej razmišljajo o teh odnosih. Vendar je potrebno posebej v statutih šol 
druge stopnje in visokošolskih zavodov točno opredeliti pravice in dolžnosti, 
ki jih imajo pri mladinski samoupravi dijaki in študentje. V tem procesu, ki 
omogoča aktivno soudeležbo mladih, vidim velike možnosti, ki jih pa še pre- 
malo cenimo in na žalost marsikje zelo površno obravnavamo, ne da bi proučili 
njihovo pedagoško in družbeno vrednost. Pomoč učiteljev in profesorjev je pri 
utrjevanju mladinske samouprave nujno potrebna. Kjer pa le-ti sami nimajo 
jasnih predstav o njenem pomenu, prepuščajo samoupravljanje brez ustreznega 
mentorstva mladini sami, da se muči z oblikami, ki ji pogosto ne najde ustrezne 
vsebine. Ce bi v statutih pravice in dolžnosti mladih samoupravi jal cev precizneje 
definirali, bi našli vrsto možnosti tudi za izboljšanje študijskih uspehov. Zadnje 
dni me je pretresla vest, da so dijakinje ene izmed ljubljanskih strokovnih šol 
izdelale ob polletju z manj kot 50 °/o pozitivnim uspehom in da so bile do tega 
nerazumljivega rezultata popolnoma ravnodušne. Zelo pa je prizadel ta neuspeh 
učiteljski zbor. Na tej šoli elementi samouprave še niso zaživeli. Torej priza- 
detost pri uspehih oziroma neuspehih, odnos do ocenjevanja, predlogi za štipen- 
diranje socialno ogroženih dijakov, vse to sodi v vsebinsko jedro mladinske 
samouprave. Mladinska samouprava pa bo uspešna le tedaj, če bo vsebina dela 
prilagojena specifičnosti vsake šole posebej. 

Vsekakor moramo opozoriti vodstva šol druge stopnje, da ne bodo preskopo 
obravnavale mladinskega samoupravljanja. 

Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Dane Debič. 

Dane Debič: Po mojem mnenju bi morali šolski statuti predvsem pri- 
kazovati smotre in potek vzgojno izobraževalnega dela določenega zavoda. Po- 
seben poudarek pa mora biti tudi na načinu pridobivanja finančnih in mate- 
rialnih sredstev, brez katerih ne more potekati normalen pouk. Namen vzgojno- 
izobraževalnih zavodov je, da vzgajajo in izobražujejo učence, ki pa niso samo 
predmet vzgojno-izobraževalnega procesa, ampak tudi subjekt. Zato smatram, 
da je treba v statutih zagotoviti pravice učencev do kabinetov, učbenikov, 
štipendij, bivališča, združevanja itd. Seveda pa je vprašanje, kako bodo naši 
statuti izgledali, ker posamezni zavodi nimajo enakih delovnih pogojev. Neka- 
tera šolska poslopja se nahajajo v dotrajanem stanju, drugje so zopet v boljšem 
stanju ali pa so sploh nova. Modernejše šole imajo boljše delovne pogoje in so 
opremljene s kvalitetnimi učili, katerih druge sploh nimajo, kakor se je to 
videlo ob verifikacijah. Zato smatram, da je osnovna naloga pri sestavljanju 
statutov, najti enaka merila za zagotovitev materialnih pogojev. Pravice do 
materialnih pogojev moramo na vsak način vnesti, pa čeprav jih trenutno še 
ne moremo uresničiti. Menim pa, da dokler ne bo dokončno rešeno vprašanje 
financiranja šolstva, o katerem se pripravlja razprava, da do takrat tudi ne 
moremo zahtevati od šol enakost statutov. Dokončno obliko in vsebino bodo 
dobili statuti šele takrat, ko bo stabiliziran materialni položaj vzgojno-izobra- 
ževalnih ustanov. 
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Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovarišica Darinka Šušteršič. 

Darinka Šušteršič: Želim omeniti nekaj misli v zvezi s pripravami 
statutov v vzgojno-varstvenih zavodih oziroma predšolskih ustanovah in v dija- 
ških domovih. Na našem območju v tolminski občini je le ena predšolska usta- 
nova pripravila statut, medtem ko druge še niso začele niti s pripravami. Čakajo 
na pomoč od zunaj! Tudi v dijaških domovih je stvar približno enaka. Ob tem se 
sprašujemo, kdaj bodo omenjeni zavodi začeli z delom in ali bodo mogli v tako 
kratkem času napraviti res kvalitetne in trajne statute? Verjetno bodo njihovi 
statuti izdelani površno in ne bodo ustrezali specifičnosti posameznih ustanov. 
Pri tem se nam vsiljuje misel, ali ne bi mogli v zaokroženih geografskih enotah 
združevati predšolske ustanove. Slišala sem, da so v Savinjski dolini že zdru- 
ževali predšolske ustanove. Pri nas pa pravijo, da tako združevanje sploh ne 
pride v poštev, ker je med posameznimi ustanovami celo po 20 km razdalje. 
Zaradi prevelike oddaljenosti so predšolske ustanove zelo osamljene in jih 
obišče svetovalec le enkrat na leto ali pa sploh ne. Ce ne bi imeli vzgojitelji 
več študijskih sestankov v okviru svojega delovnega kolektiva, bi bili popol- 
noma zanemarjeni. Vsi učitelji vemo, kako važne so predšolske ustanove za 
vzgojo in pripravo otrok za šolo. Ce zanemarimo njeno varstveno vlogo, ima 
to lahko za otroka tudi večje posledice. Učitelj — elementarec — vedno poudarja 
vrednost otrok, ki so redno obiskovali predšolske ustanove in zaradi tega želi, 
da bi jih obiskovali vsi otroci vsaj eno leto. 

V zadnji številki revije »Otrok in družina« je pisec omenil, da bi bilo treba 
preiti na obvezno obiskovanje predšolskih ustanov za otroke od 6. do 7. leta 
starosti in da je to treba upoštevati že pri pripravah za sestavo statutov. 
Mislim, da je ta misel uresničljiva, vendar sedaj le za tiste kraje, kjer take 
ustanove obstajajo. Vseeno pa bo tudi v takih krajih terjalo uresničevanje 
teh idej veliko naporov. Med prve sadove tega dela pa bo šteti lažji prehod 
otrok v osnovno šolo. 

Učitelji in vzgojitelji so že sedaj združeni v sindikalnih podružnicah. Zdru- 
žitev obeh ustanov bi pripomogla k medsebojni izmenjavi izkušenj in k odpravi 
mnogih napak, ki se jih učitelji in vzgojitelji sedaj očitajo med seboj. Tako 
predšolske ustanove očitajo šolam, da zanemarjajo likovno in telesno vzgojo, 
katerim so posvečali toliko pozornosti in da prvi razred ne pomeni organsko 
nadaljevanje predšolskih ustanov. Združitev bi pomenila v manjših krajih orga- 
nizacijsko okrepitev vseh vzgojno-izobraževalnih ustanov, večjo enotnost 
vzgojno-izobraževalnega dela in še zbliževanje vzgojnega kadra. Tako združitev 
pri nas že imamo v Mostu na Soči. Mislim pa, da v republiki verjetno še nekje 
obstoja in rada bi vedela, ali so na takih šolah oziroma v predšolskih ustanovah 
opazili kakšne večje uspehe pri vzgojno-izobraževalnem delu in ali bi taka 
združitev ustrezala tudi našim specifičnim geografskim pogojem, ko zaradi 
velikih razdalj med njimi, vsaka ustanova in šola sama ne more doseči večjega 
napredka. 

Predsednik Ivo Tavčar: Kdo želi besedo? Tovariš Geza Čahuk. 

Geza Cahuk: Tovarišice in tovariši poslanci! Danes je potekala skoraj 
vsa razprava o samoupravljanju. Mislim, da lahko na podlagi prejetega gradiva 
ugotovimo, da se stanje izdelovanja statutov nekoliko izboljšuje. Delo je pospe- 
šeno potekalo v mesecu januarju in so kolektivi vzgojno-izobraževalnih ustanov 
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v času semestralnih počitnic opravili precejšnje delo, tako da nam podatki 
kažejo, da jih je že preko 60 V o naredilo osnutke. Seveda pa ostane odprto 
vprašanje kvalitete teh statutov. 

Za izdelovanje statutov se čuti vedno močnejši interes. Kolektivi, ki so 
začetkoma bili manj zainteresirani ali niso vedeli, kako pristopili k delu, so 
sedaj že nekaj napravili. Vendar se mnogokrat znajdejo pred problemi in 
nalogami, ki jih ne znajo rešiti. Te naloge in problemi so predvsem s področja 
upravljanja in ekonomskih odnosov. Menim, da sta ta dva področja tudi v resnici 
najtežji vprašanji, ki jih je treba rešiti. 

Dovolite mi, da povem nekaj misli v zvezi z upravljanjem v šolstvu. 
Tako zvezna kot republiška ustava predvidevata, da pri upravljanju zadev, 

ki so posebnega družbenega pomena, lahko sodelujejo zainteresirani občani in 
predstavniki zainteresiranih organizacij in družbenih skupnosti. Seveda ustava 
tuka:j ne podaja konkretnih rešitev, na kakšen način naj ti sodelujejo. Prav 
v zvezi s tem pa nastajajo mnogokrat nejasnosti, na kakšen način naj zago- 
tovimo družbeni vpliv, ki v vzgojno-izobraževalnih ustanovah mora obstojati. 
Prosvetni delavci temu ne nasprotujejo, vendar nikakor ne morejo najti ustrez- 
nih oblik. Na seminarjih in raznih razpravah smo o tem veliko razpravljali in 
iskali oblike, katere bi najbolj odgovarjale ustavnim določilom o vplivu družbe 
pri samoupravljanju in ki bi istočasno zagotavljale vse samoupravne pravice 
delovnih kolektivov. 

V glavnem smo bili enotnega mnenja, da je treba v šolstvu stremeti za 
tem, da bo, kjer je le mogoče, čimbolj neposredno izvedeno odločanje samih 
delovnih kolektivov. Ne glede na to, da moramo voliti organe upravljanja z bolj 
ali manj določenim številom članov, sem mnenja, da moramo prepustiti pred- 
vsem kolektivom pravice odločanja. Dobro nam je znano, da je vsak prosvetni 
delavec, vsak razrednik na svojem delovnem mestu popolnoma samostojen in 
da tudi precej suvereno odloča ter izvaja predpisani učni načrt. To je eden 
izmed razlogov, zaradi česar se kolektivi zavzemajo za čimbolj neposredno 
upravljanje. 

Jasno je, da je to nemogoče izvajati v večjih kolektivih. Morda je to po- 
nekod še težje pri 15 ali 20 članih. Ne vem, mnenja so o tem različna! Pač, 
kjer se bo izkazalo, da je to nemogoče, bo moral delovni kolektiv nujno voliti 
_organe upravljanja. 

Drugo vprašanje, ki se postavlja, je v tem, kako in v kakšni obliki naj se 
zagotovi vpliv predstavnikov družbe in družbenih organizacij v vzgojno-izo- 
braževalnih ustanovah. Tu sta dve načelni stališči. Eno zagovarja mešane organe, 
tako da naj bi predstavniki družbe sodelovali v organih upravljanja. Z drugimi 
besedami povedano, naj bi družba imela svoje predstavnike v samoupravnem 
organu. Po drugi varianti pa bi bil izvoljen poseben organ, ki bi prenašal na 
delovni kolektiv vse družbene težnje, katere bi ta pri svojem delu, odločanju 
in izvajanju nalog tudi upošteval. 

Moram reči, da se večina kolektivov ne navdušuje za prvo varianto. Bolj 
jim ustrezajo ločeni organi, ker smatrajo, da bodo tako laže delali. Hočejo, da 
sam kolektiv kot celota odloča o vseh z ustavo določenih pravicah in dolžnostih. 
Pri tem se takoj pojavlja vprašanje razmejitve nalog. Ustava je precej jasno 
nakazala naloge samoupravnega organa, to se pravi kolektiva in njegovega 
organa, dočim pa ne govori o tistih nalogah, za katere je družba posebej zain- 
teresirana, oziroma so posebnega družbenega interesa. Mislim, da je čisto lo- 
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gično, da lahko že po taki definiciji ugotovimo, za katere naloge gre. To nam ne 
more delati težav. 

Kakor sem razumel besede tovariša Vrhovca, naj bo glavni organ svet 
zavoda. O tem je bilo zelo veliko razpravljanja in se mi zdi pravilno v gradivu 
nakazano stališče, da sploh ne moremo govoriti o nobenem nadrejenem ali 
podrejenem organu upravljanja, marveč ima vsak organ na svojem področju 
določene naloge, za katere v celoti samostojno odgovarja pred širšo družbeno 
skupnostjo. 

Mnogokrat govorimo, da so prosvetni delavci navajeni izvrševati samo 
naložene naloge in da se zaradi tega sedaj ne ve, ali bodo sposobni opravljati 
tudi te. Mislim, če bo imel samoupravni organ zopet nek nadrejen organ, 
kateremu bo dajal vse svoje predloge v soglasje ali potrjevanje, se za tem kaj 
lahko skriva samo težnja po prelaganju odgovornosti. Ce na ta način sprejme 
svet nek predlog, oziroma hoče nekaj izvesti, mora dati zato družbeni organ 
svoje soglasje. S tem pa je družbeni organ jasno prevzel tudi odgovornost, 
čeprav tudi člani problema niti ne poznajo niti ne morejo sodelovati niti nekaj 
drugega predlagati ali dopolniti. To pa zaradi tega, ker enostavno ne poznajo 
problemov. Potem se čisto jasno vidi, da da samo soglasje k vsem tistim pred- 
logom, ki jih predlaga kolektiv. Zato mislim, da je to eden izmed glavnih raz- 
logov, zakaj je treba v statutih točno razmejiti pravice in dolžnosti, ki jih ima 
kolektiv in pa tiste zadeve, o katerih odloča ali soodloča družba. 

Sedaj je precej govora o tem, kako naj se ti organi imenujejo, ali naj bodo 
to sveti, zunanji sveti ali upravni odbori. Kot sem že uvodoma rekel, mislim, 
da bi bilo v manjših kolektivih najbolj primerno, da je sam kolektiv neposredni 
upravljalec in izvajalec vseh nalog. Tudi v večjih vzgojno-izobraževalnih zavodih 
bi bilo potrebno, da je kolektiv prav tako neposredni upravljalec s to poseb- 
nostjo, da ima takšno vlogo kot delavski svet v gospodarskih organizacijah. Ker 
pa tak kolektiv ne more neposredno izvajati nalog in tudi ne pripravljati razne 
predloge, ima v ta namen upravni odbor. V še večjih kolektivih s komplicirano 
organizacijo dela in zamotanim poslovanjem, kot so to na primer šolski centri, 
ali šole, ki imajo svoje delavnice, skratka, kjer so zelo veliki kolektivi z vsaj 
60 ali 80 člani, mislim, da pri njih lahko organiziramo upravljanje po neki 
podobni shemi, kot je pri gospodarskih organizacijah, ki imajo delavski svet in 
upravni odbor. Pri tem sem pa navedel število članov delovnega kolektiva le 
orientacijsko in nisem za to, da njihovo število fiksiramo. Mislim, da je razum- 
ljivo, da ne govorimo o nalogah direktorja, ker so te v ustavi precej točno in 
precizno določene. 

Rad bi povedal še nekaj misli o učiteljskem zboru. Učiteljski zbor naj bi 
deloval kot strokovni organ. Tovariši in tovarišice! Mi ne moremo imeti dveh 
samoupravnih organov. Učiteljski zbor ne more biti nič drugega kot samo 
strokovni organ. Težimo za tem, da bi slehernega člana delovnega kolektiva 
vključili v samoupravljanje. Potem je jasno, da moramo vključiti tudi snažilke 
in kurjače, skratka vse zaposlene. V tem primeru torej ne moremo več govoriti 
o učiteljskem zboru. Vemo pa tudi to, da niti snažilka niti kurjač niti admi- 
nistrator ali kdorkoli drug ne more odločati o strokovno-pedagoških zadevah. 
Mislim, da je to v praksi precej jasno in to sploh ni problem. Učiteljski zbori 
točno vedo, o čem smejo in morajo odločati in tiste strokovne zadeve moramo 
potem tudi njim prepuščati. Ne moremo pa hkrati govoriti o strokovnem samo- 
upravnem učiteljskem zboru in potem zopet o samoupravnem učiteljskem zboru 
in potem zopet o samoupravnem organu. 
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Predsednik Ivo Tavčar: K besedi se je priglasil še republiški sekretar 
za šolstvo Boris Lipužič. 

Boris Lipužič: Pri izdelavi statutov povzročajo delovnim skupnostim 
v šolah ter drugim vzgojnim in izobraževalnim zavodom precej težav organi 
upravljanja, njihovo poimenovanje, njihov sestav in njihove pristojnosti. 

Pogledi posameznih kolektivov šol so glede organov upravljanja v šolah 
zelo različni. Podlago za to daje prvi odstavek 79. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije. Ta člen določa, da v delovni organizaciji, ko opravlja zadeve 
posebnega družbenega pomena, sodelujejo v skladu z zakonom pri upravljanju 
določenih zadev zainteresirani občani ter predstavniki zainteresiranih organi- 
zacij in družbeno-politične skupnosti kot člani organov upravljanja delovne 
organizacije ali pa na drug način, ki ga določata zakon in statut. Nastaja 
vprašanje, kako naj sodelujejo ti zunanji predstavniki z organi upravljanja šol 
in v katerih zadevah naj odločajo skupaj s člani delovne skupnosti. Republiška 
ustava v drugem odstavku 79. člena sama omenja pristojnosti takih mešanih 
organov upravljanja, ko pravi, da odločajo o organizaciji dela in o delitvi 
dohodka samo tisti organi upravljanja, ki jih volijo člani delovne skupnosti. 

Določbe ustave so preveč okvirne, da bi jih lahko šole pri sestavi statutov 
neposredno uporabljale. Zato je treba šolam pri sestavi statutov pomagati 
glede določitve sestava in nalog organov upravljanja. 

Menim, da je treba pri ureditvi tega pomembnega vprašanja, ki ga bodo 
obravnavali statuti šol v okviru ustavnih določb in prakse, izhajati iz naslednjih 
stališč: 

1. Pri določenih zadevah upravljanja v šolah sodelujejo predstavniki družbe, 
ki naj jih glede na vrsto šole volijo oziroma imenujejo zainteresirani občani, 
starši, zbori volivcev, nato zainteresirane organizacije, organi družbeno-poli- 
tičnih skupnosti, ustanovitelji šol in skupnosti učencev. Zunanji predstavniki 
pa naj sodelujejo neposredno z delovno skupnostjo v primeru, ko sestavlja 
delovno skupnost tako majhno število članov, da lahko sama opravlja funkcijo 
sveta šole. 

2. V šolah naj bi ne bilo preveliko število organov upravljanja, ker je razen 
z ustavo določenih organov upravljanja treba upoštevati, da bo določene stro- 
kovne zadeve imel v pristojnosti učiteljski zbor. Sola kot delovna organizacija 
in učiteljski zbor kot večina članov delovne skupnosti šole imata odgovorne 
družbene vzgojno-izobraževalne naloge, ki se razlikujejo od nalog administra- 
tivnega in drugega osebja v delovni skupnosti šole. Zato je upravičen razlog, 
da učiteljski zbor z direktorjem šole tvori strokovni organ, ki mu je že glede 
na naravo njegovega dela poverjeno obravnavanje strokovnih vprašanj in od- 
ločanje o njih, kot npr. izvajanje učnega načrta, ocenjevanje in napredovanje 
učencev, vzgojni ukrepi, določanje razrednikov, vodij delavnic, varuhov zbirk, 
knjižnic, vodij laboratorijev itd. Ker je na mnogih šolah delovna skupnost po 
številu svojih članov majhna, lahko delovne skupnosti šol v mnogih primerih 
prevzamejo funkcijo sveta in s tem neposredno upravljanje šole; kjer pa tvori 
delovno skupnost šole le nekaj članov, pa nedvomno odpade potreba tudi po 
izvršilnem organu — upravnem odboru. 

S takšno organizacijo upravljanja bi preprečili kompliciran mehanizem 
organov upravljanja, ki ne bi bil racionalen in bi preprečeval maloštevilni de- 
lovni skupnosti, da neposredno upravlja šolo. 
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Če upoštevamo ta izhodišča, potem bi na vseh vrstah šol — tu nimam v 
mislih visokošolskih zavodov — lahko načelno imeli naslednje organe uprav- 
ljanja: svet šole, upravni odbor in direktorja. 

Te organe upravljanja v delovnih organizacijah določa tudi 1. odstavek 
78. člena naše republiške ustave. Tako pojmovano ureditev upravljanja je 
mogoče aplicirati na vse vrste šol, z najrazličnejšo organizacijsko strukturo in 
notranjo ureditvijo. Tako bi lahko imel npr. šolski center, ki ima v svojem 
sestavu več šol, svet šolskega centra in direktorja centra, vsaka šola znotraj 
centra pa upravni odbor in predstojnika. Enako bi veljalo za velike šole z 
razmeroma samostojnimi oddelki. Taka rešitev bi bila ustrezna zlasti, če naj 
ima upravni odbor kot izvršilni organ sveta delovne skupnosti v svoji pristoj- 
nosti poslovanje šole, skrb za organizacijo dela v šoli, pripravljanje osnutkov 
predpisov, pripravljanje predlogov za določene ukrepe itd. 

Omenil sem že določilo ustave, da sodelujejo zunanji predstavniki v svetu 
šole enakopravno s člani, ki jih je izvolila delovna skupnost, samo takrat, 
ko svet ne razpravlja o organizaciji dela in o delitvi dohodka. Ker pa gre v 
šolah za določena vprašanja, ki imajo poseben družbeni pomen, bi svet v širši 
sestavi obravnaval in sklepal predvsem o splošnem letnem in dolgoročnem 
delovnem programu šole, skrbel za izvrševanje teh programov in dajal ustrezne 
smernice. Prav tako bi sprejel statut šole in skrbel za povezavo in sodelovanje 
šole z družbenim okoljem. Mislim, da bi bile s tem v glavnem lahko določene 
funkcije sveta v širši sestavi. 

O vseh ostalih vprašanjih, ki so v pristojnosti sveta, bi ta razpravljal in 
sklepal v ožji sestavi. 

S takim načinom udeležbe predstavnikov družbe, oziroma neposredno zain- 
teresiranega družbenega okolja pri upravljanju in urejanju za družbo najpo- 
membnejših vprašanj bi verjetno racionalno uredili upravljanje šol in se izognili 
še enemu posebnemu organu upravljanja, kakršen je bil doslej šolski odbor, 
ki je imel enake kompetence in sestav, kot svet v širšem sestavu. 

V zvezi z organi upravljanja šol bi rad spregovoril še nekaj besed o vlogi 
in nalogah direktorja šole, ki jih ponekod napačno pojmujejo. Ker je temeljna 
naloga in osnovna dejavnost šole kot delovne organizacije v družbi uresniče- 
vanje vzgojno-izobraževalnih ciljev, torej izvajanje vzgojno-izobraževalnega pro- 
grama šole, potem je razumljivo, da mora biti direktor šole v prvi vrsti peda- 
goški vodja šole in organizator vzgojno-izobraževalnega procesa. Njegove uprav- 
ne naloge pa so predvsem sredstvo za uspešno opravljanje osnovne dejavnosti 
šole, to je izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa. Zato direktor ne bi 
mogel prenašati nalog in pristojnosti, ki jih ima kot pedagoški vodja šole, na 
svojega pomočnika, marveč bi lahko prenašal nanj le določene upravne naloge. 

Ce terjamo od učnega kadra, da ima ustrezno strokovno pedagoško izo- 
brazbo, kar določa za posamezne vrste šol 73. člen noveliranega splošnega 
zakona o šolstvu, potem je razumljivo, da mora imeti tudi direktor šole enako 
strokovno pedagoško izobrazbo kot drugi člani učiteljskega zbora določene vrste 
šole. Prav zaradi napačnega pojmovanja funkcije in zahtev po strokovni uspo- 
sobljenosti direktorja šole, ponekod zanemarjajo in podcenjujejo vzgojno izo- 
braževalne šole, ki so njena temeljna funkcija. 

Po ustavi ima direktor delovne organizacije, torej tudi šole, določene dolž- 
nosti in pravice. Odgovoren je delovni skupnosti in organom upravljanja de- 
lovne organizacije za zakonitost dela delovne organizacije. Za izpolnjevanje 
z zakonom določenih obveznosti pa je odgovoren tudi družbeni skupnosti. Ker 
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uvaja ustava za vse delovne organizacije imenovanje direktorja na podlagi 
javnega razpisa, bodo morali statuti šol vsebovati precizne določbe tudi o tem 
postopku. 

Z namenom, da bi pomagal šolam pri sestavljanju osnutkov, je Republiški 
sekretariat za šolstvo izdelal teze za začasni odlok o organih upravljanja v 
šolah, ki naj bi ga sprejel Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije. 
Teze je danes sekretariat poslal v razpravo za šolstvo pristojnim sekretariatom 
drugih republik ter nekaterim družbeno-političnim in strokovnim organizacijam, 
zavodom za prosvetno-pedagoško službo in posameznim šolam, da bi dobil pri- 
pombe, oziroma dopolnilne in spreminjevalne predloge, ki bodo nedvomno 
prispevali k boljši pripravi osnutka tega predpisa. 

Tak predpis je potreben v zvezi z izdelavo statutov, kar bodo šele na 
podlagi ustave novelirani zakoni za posamezne vrste šol urejali njihovo 
upravljanje. 

V zvezi z izdelavo statutov šol bi rad še poudaril, da je prav sedaj, čas, da 
jasno opredelimo in določimo, kaj so strokovno-pedagoški normativi, ki morajo 
kot minimalni pogoji veljati na vseh vrstah šol, da bi vzgojno-izobraževalni 
procesi temeljili na enotnih načelih in kakšne so kompetence organov uprav- 
ljanja šol pri uveljavljanju šol kot samostojnih delovnih organizacij ter pri 
usklajevanju in povezovanju dela šol z družbenim razvojem komune. 

Podčrtal bi le, da nedvomno ostajajo veljavni določeni splošni strokovni 
pedagoški normativi, ki so se izoblikovali v dolgoletni praksi doma in v svetu; 
normativi, ki morajo biti prilagojeni družbenemu in gospodarskemu razvoju 
skupnosti, smotrom vzgoje in izobraževanja ter sodobnim pedagoškim in znan- 
stvenim dosežkom. 

Te normative ni mogoče pojmovati kot pristojnost organov upravljanja 
v šolah. Takšni normativi veljajo za učno obveznost v okviru delovne obvez- 
nosti učitelja, za šolski koledar, za strokovno izobrazbo učnega osebja, za gradnjo 
in opremo šol, za minimalne pogoje glede predmetnikov in učnih načrtov, za 
organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela, za napredovanje učencev in tako 
dalje. 

Nekatere izmed navedenih normativov bo treba v skladu z izkušnjami 
prakse popraviti in izpopolniti, da bi ustrezali sodobnim zahtevam vzgoje in 
izobraževanja. 

Razprave ob izdelavi statutov šol so razgrnile mnogo vprašanj in opozorile 
na vrsto problemov, ki jih bomo rešili bodisi s statuti in drugimi samouprav- 
nimi akti šol, bodisi z zakoni in z izvršilnimi predpisi na osnovi zakonov, kar 
vse bo prispevalo k oblikovnaju podobe nove ustavne ureditve našega sociali- 
stičnega družbenega razvoja. 

Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa! Želi še kdo poseči v razpravo? 
(K besedi se prijavi poslanec Anton Grčar.) 

Anton Grčar: Dotaknil bi se samo nekaterih stvari, pravzaprav ene 
same, o kateri smo zelo malo govorili, še manj pa je o tej govora v občinskih 
statutih. Namreč, ko sem dobil podatke, oziroma ko sem videl, da občinski 
statuti obravnavajo več ali manj le osnovno šolstvo, se mi je porodila misel, 
da je to verjetno pomanjkljivo, ker smo pozabili pri tem na tisto mladino, 
ki ostaja po končani osemletki doma in ne gre naprej v druge šole ter niti ne 
v proizvodnjo. Ta mladina konča obvezno šolanje v osmem razredu ali pa še 
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v nižjih razredih. Ce govorim konkretno za naše območje, ki je verjetno neko- 
liko specifično, ker je pač kmetijsko, je ta številka pri nas precej visoka in 
znaša po netočnih, oziroma približnih podatkih okrog 1000 učencev. Ta mladina 
ostaja doma na vasi, prepuščena pravzaprav sama sebi in se nihče ne briga 
za njeno nadaljnjo vzgojo in izobraževanje. Pri tem pa vemo, da imamo na 
kmetijskem področju še vedno nizke hektarske donose, da so prirastki pri 
živini majhni in da tudi sicer na tem področju počasi napredujemo. Temu se 
seveda ne moremo čuditi, če vemo, da ostajajo na privatni posesti mladi ljudje, 
za katere lahko rečemo, da niso dovolj izobraženi, kar pomeni, da imamo pri 
razvijanju sodobne kmetijske proizvodnje in pri uvajanju kooperacijških odno- 
sov z zadrugami in z družbenimi gospodarstvi opravka z več ali manj nekva- 
lificirano delovno silo. 

Prvo investicijo na tem področju smo sicer že realizirali s tem, ko smo 
izšolali srednji strokovni kader, predvsem kmetijske tehnike. Toda s tem, da 
smo dobili tehnike, ki predstavljajo za to področje neke vrste učiteljski kader, 
še ne pomeni, da smo usposobili tudi učence, se pravi posamezne kmetovalce, 
ki so nam še posebej interesantni. Mislim, da bi bilo nujno potrebno, da bi 
v obliki priporočila, ali kakršnegakoli drugega akta tudi v republiškem merilu 
začeli izdelovati programe, po katerih bi začeli šolati tudi to pošolsko mladino, 
ki ostaja doma, na vasi. Pri nas smo na tem področju že nekaj podvzeli. V Bo- 
gorjini smo ustanovili tako šolo v okviru mladinskih šol za življenje, ki pa še 
nima dokončno izdelanega programa in bo verjetno šele praksa pokazala, kaj 
pravzaprav ti mladi ljudje potrebujejo, da jih lahko osposobimo za delo v kme- 
tijski proizvodnji. Mislim, da bi vsa sredstva in vse investicije, ki bi bile nalo^ 
žene v ta kader, bila v drugi obliki bogato obrestovana, posebno v koopera- 
cijskih odnosih, ker bi bolj razgledan kader, ki bi ostajal na vasi, vse bolj 
postajal nosilec preobrazbe in socialističnih odnosov na vasi. 

Predsednik Ivo Tavčar: Če nihče več ne želi razpravljati, predlagam, 
da bi se naš zbor v zvezi s to točko dnevnega reda sporazumel o nekaterih 
osnovnih stališčih. Namen te razprave sicer ni bil, da bi sprejemali kakšne 
predpise ali neka podrobna priporočila. Vendar menim, da je smotrno, da 
naš zbor vsaj glede nekaterih osnovnih vprašanj zavzame stališče in tako 
prispeva k razjasnitvi in k pospešitvi dela, ki je vezano na statute. 

Zato predlagam, da bi se sporazumeli o naslednjih vprašanjih. 
Prvič, da v zvezi z izdelavo statutov priporočimo pospešeno delo. Vse de- 

lovne organizacije morajo namreč do 9. aprila predložiti statute občinskim 
skupščinam. 

Drugič je prav, da je naše izhodišče za izdelavo statutov ustava, tako 
zvezna kot republiška, pri čemer je treba spodbujati kar največjo ustvarjalnost, 
ne pa posamezni predpisi. Zlasti pa bi še bilo treba paziti, da pri tej skrbi za 
pravno lupino, ne izgubimo izpred oči vloge in položaja človeka, ki ju ureja 
statut. Pri tem je pomembna tudi smotrna urejenost temeljnih nalog delovne 
organizacije. To se pravi, da nas vprašanja pravnega značaja ne smejo zavesti 
v pravni formalizem in v dehumanizirane statute, ki so zgolj pravna lupina 
brez prave vsebine. 

Tretjič bi predlagal, da je prav zaradi tega potrebno, da statuti zelo 
smotrno opredele organizacijo dela in gospodarjenje ter upoštevajo, da postajajo 
tudi delovne organizacije s tega področja samostojne gospodarske in družbene 
enote, ki temelje na samoupravljanju. Pri tem morajo seveda upoštevati dolo- 
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čene splošne družbene normative. Razvijati moramo načrtovanje svojega dela 
in odpirati vrata različnim, v prihodnosti najbrž zelo potrebnim, združevanjem 
ter sodelovanjem istovrstnih ali tudi različnih delovnih organizacij za zado- 
voljitev določenih družbenih potreb. 

Četrtič, menim, da je prav, da zbor priporoči, naj delovne organizacije 
v skladu z ustavo predvidijo tudi sodelovanje zainteresiranih občanov in pred- 
stavnikov organizacij in družbeno-političnih skupnosti pri upravljanju določenih 
zadev. Pri tem poudarjam, da le v določenih zadevah, kajti ustava jasno določa, 
da o organizaciji dela in pri delitvi dohodka odločajo organi upravljanja, ki jih 
je izvolila delovna skupnost. Menim, da je treba to določilo imeti vedno pred 
očmi, o katerih zadevah pa bodo odločali predstavniki javnosti, je seveda od- 
visno od značaja delovne organizacije in njenega družbenega pomena. Zato 
so tu možne zelo raznovrstne pristojnosti predstavnikov javnosti. 

Petič, predlagam, da bi bilo smotrno, da zbor priporofli, da je treba delovnim 
organizacijam prepustiti, da v svojih statutih same določijo obliko in način 
sodelovanja predstavnikov javnosti. Pri tem so možne zelo različne rešitve, ki 
so že bile v današnji razpravi predvidene. Tu ne smemo zapirati kakršnihkoli 
možnosti. Ce pa bo v tem času izšel predvideni zvezni zakon o organih uprav- 
ljanja, o katerem ste že lahko brali v časopisih in o katerem je že tekla raz- 
prava v Zvezni skupščini, potem bo pač treba pri izdelavi statutov upoštevati 
tudi novosti, ki jih bo vnesel ta zakon. 

Hkrati bi predlagal, da zbor zavzame stališče, da priporočimo pristojnim 
sekretariatom in Izvršnemu svetu, da takoj prouče, ali je potrebno, da bi sedaj, 
še v času izdelovanja statutov, sprejel poseben republiški predpis, ki bi urejal 
določena vprašanja s tega področja za vse zavode, ali pa le za določene zavode 
na posameznih področjih kot npr. za šolstvo. Kot je dejal republiški sekretar za 
šolstvo, je zvezni zakon že usklajen z ustavo in je torej v pristojnosti republike, 
da podrobneje uredi določena vprašanja z njegovega področja. 

Glede pristojnosti upravljanja, sem že povedal, da je treba imeti za izho- 
dišče določilo ustave, ki pravi, da o organizaciji dela in o delitvi dohodkov 
odločajo samo organi upravljanja, ki jih izvolijo člani delovne skupnosti. Pri 
tem bi samo še pripomnil, da je treba upoštevati, da se bo v prihodnje najbrž 
pristojnost predstavnikov javnosti zmanjševala vzporedno s povečevanjem po- 
mena pogodbenih odnosov. Za to je treba upoštevati, da se bodo marsikatere 
stvari v odnosih med določeno interesno skupnostjo in delovno organizacijo 
urejale sproti — z dolgoročnimi ali letnimi pogodbami pa tudi s pogodbami za 
določen namen. Nastajajoči pogodbeni odnošaji prinašajo tako nekaj novega 
v delovne organizacije s področja prosvete, kulture in znanosti. Mislim, da so 
prav na tem področju pogodbe tisto, kar je na področju gospodarstva trg. S 
tega stališča je treba posvetiti izredno pozornost tudi pripravam za sklenitev 
pogodb. To pa seveda terja, da imajo delovne organizacije jasno predstavo 
o lastnih stroških, koliko jih kaj stane, skratka osnovo za sklenitev medse- 
bojnih obveznosti in za sklenitev pravno veljavne pogodbe. 

Priporočil bi tudi, da zbor poudari pomen občinskih statutov, zlasti da 
opozori na vlogo komune pri določitvi politike na določenih področjih. Za ko- 
muno je taka določitev politike osnova za sklepanje pogodb z ustreznimi de- 
lovnimi organizacijami. Kakor je program ali delovni načrt osnova delovne 
organizacije za sklepanje pogodb, tako je jasna politika na določenem področju 
prav tako za občino kot drugo pogodbeno stranko, osnova za sklepanje take 
pogodbe. Prav zaradi medsebojne odvisnosti delovnih organizacij na področju 
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prosvete, kulture in znanosti in družbeno-političnih skupnosti, imam za po- 
trebno, da naš zbor jasno in odločno priporoči občinskim skupščinam, da v 
občinskih statutih določijo, kako in na kakšen demokratičen način se taka 
politika v občini oblikuje. Pri tem pa ne smemo prezreti predvidena jamstva 
in sredstva za uresničevanje take politike. Glede tega so za nas še posebej 
pomembni skladi in seveda tudi njihovo družbeno upravljanje, ker so ti skladi 
v nekem smislu tudi nosilci določenega družbenega interesa za določeno 
področje. 

Nazadnje bi bilo še smotrno priporočiti, da bi tu tudi ustrezne strokovne 
organizacije nudile pomoč. Na našem področju imamo mnogo strokovnih dru- 
štev, ki bi naj brž lahko bila nosilec določene pomoči delovnim organizacijam, 
kjer gre za strokovna vprašanja. Tako bi naš zbor lahko dal priporočilo ustrez- 
nim strokovnim društvom in zavodom, naj pomagajo svojim delovnim organi- 
zacijam pri izdelavi statutov, da bodo ti ustrezno izdelani. V šolstvu velja 
to zlasti za pedagoške zavode, ki so najbrž tudi po strokovni plati zadolženi, 
da skrbe, da je v statutih ustrezno zagotovljen izobraževalni in vzgojni smoter, 
ki ga ima taka delovna organizacija pred seboj. To velja tudi za tovariše na 
levi in desni tribuni te dvorane, ki naj z razpoložljivimi sredstvi s svojo pisano 
besedo pripomorejo, da bodo delovni kolektivi podrobneje in jasneje opredelili 
in razčistili določena vprašanja, ki se še porajajo v zvezi s statuti. 

Moj predlog je torej, da bi se naš zbor sporazumel za nekaj osnovnih 
stališč. Ima kdo kakšno pripombo k tem predlogom ali pa bi rad še dodal 
kakšno misel. (K besedi se prijavi poslanec France Štiglic.) Prosim, tovariš 
Štiglic. 

France Štiglic: Mene ob tej razlagi oziroma pogovoru o teh pri- 
poročilih zanimata še dve stvari. Prva je v zvezi s -tem, kar sem rekel v za- 
četku. Čeprav nisem o šolstvu dobro poučen, mi je razlaga še bolj potrdila, 
kaj so to strokovni sveti in učiteljski zbori ter kaj je upravljanje v šoli. Takrat 
sem razumel, da strokovni svet dela pravzaprav tisto, kar je bistvo šole, da 
zasleduje učni program, postavlja razrednike itd. Kaj pa je potem upravljanje 
šole, kdo je. tisti organ, ki šolo upravlja? Mislim, da mora statut uveljaviti 
tisto, kar je bistveno za šolo. Snažilke in drugo nepedagoško osebje predstav- 
ljajo po moje za šolo le neke vrste servis. Imeli smo že take primere, kot sem 
prej omenil, da so namesto režiserjev in scenaristov razpravljali o filmskem 
programu administratorji in skladiščniki. Mislim, da bi bilo' dobro priporočiti, 
da statut dejansko zajame bistvo dejavnosti. Po mojem mnenju je tisto, kar 
dela zdaj strokovni svet, pravzaprav bistvo upravljanja šole. Morda sem slabo 
poučen, toda stvar tako razumem. 

Druga stvar, ki me zanima pa je, da so nekatere ustanove za družbo raz- 
ličnega pomena in da tu neke prave opredelitve pravzaprav nimamo. Konkretno: 
Film-servis bo izdelal svoj statut, ki ga bo potrdila občina. Delovanje tega 
podjetja pa je splošnega pomena za ves slovenski film. Ali ne bi bilo mogoče 
razmisliti, katere kulturne ustanove so splošno družbenega pomena in da bi 
statute teh ustanov potrjeval naš zbor. Med take sodijo potem tudi statuti 
raznih skladov, o čemer smo že razpravljali na eni od prejšnjih sej zbora. Zdaj 
konkretno govorim za statute tistih institucij ali delovnih organizacij, ki so 
splošno družbenega pomena in ki jih po mojem mnenju nima smisla pre- 
puščati v potrjevanje samo občinam. 
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Predsednik Ivo Tavčar: K temu bi pripomnil, da je pravilno, da 
vsaka delovna organizacija predloži statut občinski skupščini. Bilo pa je rečeno, 
da se ga lahko glede na ustanoviteljstvo predloži tudi drugi skupščini, okrajni 
ali republiški. Po ustavi je predvideno, da ima druga skupščina možnost in 
pravico, da obravnava tudi druge statute. Čeprav je na primer ustanovitelj 
nekega filmskega podjetja občina in zaradi tega podjetje ni dolžno predložiti 
statuta še neki drugi skupščini razen občinski, lahko naša republiška skupščina 
vendarle obravnava na lastno zahtevo tudi tak statut. Mislim, da imamo polno- 
močje, da v prihodnje upoštevamo to možnost in da se tudi poslužimo te pra- 
vice. Prosim, tovariš Bor. 

Matej Bor: Govoril bi kar iz klopi. Imam občutek, da sedaj resnično 
nastaja vprašanje, kdo naj bi bil Ustanovitelj tistih institucij, ki jih imamo za 
reprezentativne in pomembne za vso družbeno skupnost. Zdi se mi namreč, da 
bi bilo treba to vprašanje proučiti. Predlagam, da bi to vprašanje dali v ob- 
ravnavo našim pravnikom, da ugotovijo ali je mogoče vso stvar urediti tako, 
da bi se določeno število teh najpomembnejših institucij razglasilo za centralne 
in da bi se potem spremenil tudi ustanovitelj. 

Kasneje, na eni izmed prihodnjih sej pa bi bilo to vprašanje lahko posebna 
točka za razpravo. Če pa je potrebno, potem lahko skupina poslancev da tak 
predlog tudi pismeno. 

Predsednik Ivo Tavčar: Dobro, dovcliš kratek dvogovor. To, o čemer 
si sedaj govoril, ni zdaj stvar poslovnika, pač pa je to bolj stvar sporazuma. 
To lahko stavimo kot poslansko vprašanje Republiškemu sekretariatu za zako- 
nodajo, če smatraš, da je ustanoviteljstvo te vrste vprašanje pravnega značaja. 
Če pa se zbor strinja, se lahko dogovorimo, da je to ena izmed točk naših 
sklepov, oziroma stališč, ki jih danes sprejmemo. Naši zakonodajno-pravni ko- 
misiji in sekretariatu za zakonodajo pa priporočamo, da vprašanja ustano- 
viteljstva proučita in da nam potem posredujeta ustrezne odgovore. 

(Nekdo iz vrst poslancev: To ni toliko pravno, kolikor kulturno-politično 
vprašanje.) 

Brez dvoma, zato ravno poudarjam, ali se smatra to za pravno vprašanje 
ali pa je to drugo' vprašanje. Namreč ustanoviteljstvo ni vprašanje pravnega 
značaja. Pravno gledano, bi lahko dobili odgovor: »Ustanovitelj je lahko kdor- 
koli, če zagotovi taki delovni organizaciji na podlagi zakonitih predpisov pred- 
videne pogoje za njeno dejavnost.« Pod ustreznimi pogoji lahko vsakdo ustanovi 
delovno organizacijo. Sicer pa prosim republiškega sekretarja za kulturo in 
prosveto, da da ustrezno pojasnilo. 

Miloš Poljanšek: Na to vprašanje, ki je prav gotovo izredno tehtno, 
bi rad dal naslednje pojasnilo: 

Naš sekretariat se namreč v tesni zvezi s pripravo statutov že dva meseca 
ukvarja s tem, da bi ugotovil, kaj je osnovna — temeljna dejavnost naših nacio- 
nalnih republiških osrednjih institucij. Razumljivo je, da je ta podatek potreben 
in nujen, če hočemo izdelati statute. Moram pa povedati, da naletimo na 
izredne težave, kaj je tista minimalna osnovna dejavnost, ki terja organizacijo 
v nacionalnem merilu? Težko pa je zopet ugotoviti, kaj je tisto, kar je manj! 
Tu bo treba angažirati predvsem strokovnjake in znanstvenike, oziroma vse 
tiste, ki so za določena področja najbolj kompetentni, da dajo svojo strokovno 
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oceno. O teh institucijah bo moral v bližnji prihodnosti verjetno razpravljati 
tudi naš Prosvetno-kulturni zbor, ker je nenehen konflikt med številom takšnih 
institucij in materialnimi možnostmi, s katerimi razpolagamo. Mi smo namreč 
le toliko številna in kulturna nacija, o čemer je bilo že govora, ki prav zaradi 
svojega kulturnega razvoja potrebuje in mora imeti določene institucije. 

Pri vprašanju financiranja teh institucij pa se kaže nenehen primanjkljaj 
in določeno zaostajanje v odnosu do vsega ostalega razvoja. Potrebno bi bilo, 
da enkrat s strokovne in kulturno-politične plati ocenimo, če se že naša repu- 
blika oziroma Skupščina odloči za določeno institucijo, s tem kako bomo- z 
ustanovitvenim aktom zagotovili tudi potrebna sredstva, za njeno vsaj mini- 
malno dejavnost. Sicer je bolje, da take institucije ne ustanavljamo. To je eno. 

Drugo, o čemer bi hkrati želel opozoriti, pa je naslednje: 
Mislim, da je nujno in potrebno, da ne samo v nacionalnih, republiških 

merilih, temveč tudi v okrajnih in občinskih merilih vztrajamo in priporočamo 
tak način zagotavljanja minimalnih sredstev za določene kulturne dejavnosti, 
da ne bomo vedno znova govorili o preskromnem financiranju, začenši od 
šolstva do drugih prosvetnih in kulturnih institucij. Menim, da bi bilo koristno 
govoriti o tistem minimumu, ki je za osnovno šolo oziroma za kulturno insti- 
tucijo po nekih splošnih načelih, nujno potreben, ker bomo sicer nenehno ugo- 
tavljali, da nekatere šole nimajo niti streh, klopi, tabel in najnujnejšega, kar 
potrebujejo. Na drugi strani pa že govorimo o celodnevnem pouku in o po- 
dobnem, da ne omenjam situacije še v drugih kulturnih in prosvetnih insti- 
tucijah. 

Predsednik Ivo Tavčar: V zvezi s tem bi še omenil, da imamo v de- 
lovnem načrtu, da bi še v tem polletju imeli na dnevnem redu financiranje 
kulturnih dejavnosti in materialno in kadrovsko problematiko osrednjih kul- 
turnih ustanovah. Morda bi v sklopu takratnih razprav našli odgovor tudi na ta 
vprašanja, ki so bila zdaj sprožena. Zlasti bi še opozoril, da ustvanoviteljstvo 
ponekod nehava biti najpomembnejše vprašanje za neko delovno organizacijo. 
Vzemimo samo za primer filmsko podjetje, katerega ustanovitelj je lahko ob- 
čina. Za podjetje je najbrž pomembnejše, da proizvaja domače filme, ker to 
vpliva na njegov odnos do republiškega filmskega sklada. To se pravi, da ta 
sklad, kot izraz določenega družbenega interesa, dosti pomembnejše vpliva na 
razvoj filmskega podjetja in na njegov program kot občina kot njegov usta- 
novitelj. Podjetje sklepa ustrezne pogodbe s skladom in ne z občino, ki v bistvu 
povsem izgublja neke posebne pravice. Njen odnos do take delovne organizacije 
je bolj ali manj tak, kot do katerekoli druge delovne organizacije na istem 
območju. Glede na izredni pomen ustanoviteljstva v naših razmerah pa je 
vsekakor umestno, da se ta vprašanja prouče in upoštevajo. 

V zvezi s tem, kar je omenil tovariš Štiglic v zvezi z vlogo strokovnih 
teles oziroma strokovnih organov v delovnih organizacijah, pa bi dejal, da je 
brez dvoma treba njihov pomen upoštevati. Mislim, da je tako napisano tudi 
v gradivu komisije za statute. Na tem področju je vloga strokovnih teles dosti 
večja, kot v materialni proizvodnji. Vendar pa iz članov delovne organizacije, 
glede na njihov gospodarski in družbeni položaj, ne smemo delati dve vrsti 
ljudi. Glede na ta položaj, mislim, da imamo z družbenega stališča lahko samo 
eno vrsto članov delovne skupnosti oziroma delovne organizacije in to z enakim 
položajem. Če s takega stališča gledamo tudi na upravljanje, so potem vsi člani 
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delovne skupnosti enakovredni s poudarkom, da pa vsak glede na svojo stro- 
kovnost in delovno mesto različno sodeluje v delovnem procesu. Seveda je 
pri tem vloga enega kot drugega zelo različna. Tu so seveda različne vloge 
posameznih članov delovnega kolektiva, težko primerljive. S tega stališča, s 
stališča urejanja delovnega procesa pa lahko pride do veljave strokovni organ. 

Mislim, da tu ni nekih nasprotij, ki jih ne bi mogli urediti. Sicer pa je po 
navadi — razen pri filmskem podjetju — vsepovsod drugod tudi število stro- 
kovnega osebja neprimerno večje, kot število upravnega ali tehničnega osebja. 

Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Ce nihče več, menim, da lahko 
s takimi stališči zaključimo to razpravo. Osnovno gradivo, ki je bilo predloženo 
zboru, smo poslali tudi vsem ustreznim strokovnim društvom in zavodom, pa 
tudi občinam, da bi tako spodbudili in pospešili izdelavo statutov. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, in sicer na razpravo o delu 
Prosvetno-kulturnega zbora in ustanovitvi začasnih odborov. 

Na kratko bi vas seznanil s predvidenim okvirnim delovnim načrtom. Ta 
delovni načrt je deloma že plod raznih razgovorov in dogovorov z republiškimi 
sekretariati, z Izvršnim svetom in drugimi zbori Skupščine. Seveda je treba 
predvidevati, da bo ta načrt, verjetno zaradi tekočih sprememb, tudi sam še 
doživel spremembo. 

Za zdaj predvidevamo, da bomo že na prihodnji seji obravnavali financi- 
ranje in investiranje v šolstvu. Nadalje so predvidene razprave o telesni kul- 
turi, o položaju učencev srednjih šol in slušateljev visokih šol. Predvidena je 
tudi razprava o poklicnem in tehničnem šolstvu, o filmu, o gledališčih in radio- 
televiziji, o raziskovalnem delu, o izobraževanju zaposlenih oziroma odraslih, 
o visokem šolstvu, zlasti z vidika reforme, analiza reforme osnovnega šolstva, 
ter razprava o posebnem šolstvu. Nadalje o vzgojnih in varstvenih ustanovah, 
ter kot sem že prej omenil, financiranje kulturnih dejavnosti ter o materialni 
in kadrovski problematiki osrednjih kulturnih ustanov. To so naslovi posa- 
meznih dnevnih redov, ki so predvideni za to leto. Verjetno bo kmalu na vrsti 
tudi razprava o- kulturnem življenju italijanske in madžarske narodnostne 
skupnosti v Sloveniji. 

Skratka, to bi bil nekakšen splošen okvir, ki bi vam omogočil, da se ori- 
entirate tudi pri poslanskem delu. V zvezi s tem delovnim načrtom bo treba 
na prihodnji seji še podrobneje razpravljati in ustanoviti tudi določena delovna 
telesa, ki bi to gradivo zbirala in proučevala, tako da bi razprava v zboru bila 
res lahko uspešna. 

Glede na to predvidevamo ustanovitev začasnega odbora za telesno kulturo. 
Predlog za sestavo odbora imate pred seboj. Razen tega pa bi glede na dogovor, 
naj bi pri zborih ne imeli komisij, ampak le začasne odbore, obstoječe komisije 
preimenovali v začasne odbore. Prav tako je treba na zboru skleniti, naj bi bili 
začasni odbori samostojni pri predlaganju in priporočanju zboru, da ne bi bilo 
treba za to obremenjevati naš stalni odbor, ki bi moral biti sicer neprestani 
poročevalec o vsem, kar zbor obravnava. S tem bi dali začasnim odborom tudi 
večjo samostojnost in hkrati možnost, da zboru samostojno poročajo ter mu 
predlagajo določeno gradivo. Zaradi tega je potrebno, da so v začasne odbore 
izvoljeni samo poslanci. Ti odbori imajo pravico, v soglasju s predsednikom 
zbora, vabiti na svoje seje vse tiste strokovnjake, za katere menijo, da jim pri 
delu lahko pomagajo. 
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Zato predlagam, da poleg odbora za telesno kulturo ustanovimo še odbor 
za film in odbor za strokovno izobraževanje. Komisijo za poklicno usmerjanje 
pa razširimo in preoblikujemo v nov začasni odbor, ki naj proučuje položaj 
učencev in študentov srednjih in visokih šol ter poklicno usmerjanje. Ker sta 
to dve plati skorajda istega vprašanja, ki se medsebojno precej prepletata, je 
smotrno, da to dvoje združimo, čeprav bi sicer lahko vsako od teh točk ločeno 
obravnavali. 

Ima morda kdo kake pripombe k tem predlogom? (Ne javi se nihče.) Ali 
poslanci, ki so imenovani v predlogu sklepa, ki vam je bil predložen, prevze- 
majo te dolžnosti in odgovornosti? Prosim tovariš Bertoncelj. 

Ivan Bertoncelj (govori iz klopi): Predviden sem v dveh odborih! 
Ali je to mogoče? 

Predsednik Ivo Tavčar: To je mogoče, razen če ne sprejmeš. Sprej- 
meš? (Ivan Bertoncelj: Da!) V redu. 

Kdor je za predlagani sestav začasnih odborov, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sklepa o ustanovitvi začasnih odborov soglasno 
sprejet. Ker je s tem dnevni red današnje seje izčrpan, zaključujem sejo. 

(Seja je bila zaključena ob 13.50.) 
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6. seja 

(6. februarja 1964) 

Predsedoval: Janez Hočevar, 
predsednik Organizacijsko-političnega zbora 

Začetek seje ob 9.35. 

Predsednik Janez Hočevar: Tovarišice in tovariši poslanci! Pri- 
čenjam 6. sejo Organizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost sta opravičili poslanki Mileva Veren in Kristina Plut. 
Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Na seji so navzoči: predstavnik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
Prance Kutin, republiški sekretar za pravosodno upravo Nada Majcen, repu- 
bliški sekretar za socialno varstvo dr. Branko Premrou, republiški sekretar 
za zakonodajo in organizacijo1 in predstavnik komisije Skupščine SR Slovenije 
za pripravo in izdelavo predlogov za uskladitev obstoječih republiških zakonov. 

Prav tako so na seji navzoči tudi predstavniki nekaterih občinskih in okraj- 
nih odborov SZDL, predsedniki nekaterih občinskih statutarnih komisij, pred- 
stavniki Inštituta za javno upravo in delovna razmerja Pravne fakultete v 
Ljubljani, Društva pravnikov, Društva ekonomistov, nekateri poslanci drugih 
zborov Skupščine, podpredsednik okrajne skupščine Ljubljana, predsednica 
Mestnega sveta Maribor ter nekateri drugi tovariši. Vsem se zahvaljujem, da so 
se odzvali povabilu ter jih vabim k razpravi. 

Za današnjo sejo zbora predlagam tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 4. in 5. seje Organizacijsko-političnega zbora; 
2. razprava o nekaterih vprašanjih občinskih statutov; 
3. obravnava in sklepanje o tezah zakona o mestih, ki so razdeljena na 

občine; 
4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o začetku uporabljanja do- 

ločil kazenskega zakonika o oddaji v disciplinski center; 
5. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o prenehanju veljavnosti 

zakona o občinskih ljudskih odborih in zakona o okrajnih ljudskih odborih; 
6. obravnava o bodočem delu zbora in sklepanje o ustanovitvi, sestavi in 

nalogah ustreznih začasnih odborov Organizacijsko-političnega zbora. 
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Ali ima kdo kak drug predlog za dnevni red? (Ne javi se nihče.) Ima morda 
kdo kak spreminjevalni ali dopolnilni predlog k dnevnemu redu? (Ne.) Če 
ne, smatram, da se s predlogom strinjate in da je predlagani dnevni red sprejet. 

Navzoče prosim, da se tako kot običajno k razpravi prijavljajo z listkom, 
ki je na klopi ter da po možnosti navedejo temo, o kateri bodo razpravljali. 
Vsakdo pa se seveda lahko prijavi tudi mimo prijavnice. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnika 4. in 5. seje 
našega zbora ste prejeli skupaj z vabilom za to sejo. Ima morda kdo kakšne 
pripombe k zapisnikoma? (Ne javi se nihče.) Zeli kdo predlagati kakšne spre- 
membe ali dopolnitve k zapisnikoma? (Ne.) Če ne, smatram, da sta zapisnika 
odobrena. 

Ko prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na razpravo o 
nekaterih vprašanjih občinskih statutov, izpolnjujemo obveznost, ki smo jo 
sprejeli na 2. seji zbora ob razpravi o statutih občin, okrajev in mest, krajevnih 
skupnosti ter delovnih organizacij, da ponovno razpravljamo o nekaterih vpra- 
šanjih, ki povzročajo največ težav pri pripravi osnutkov občinskih statutov, 
da o teh vprašanjih zavzamemo načelna stališča, ki naj bi bila sestavljalcem 
statutov v pomoč, ne pa kot obvezna rešitev. 

Priporočilo, ki smo ga sprejeli na 2. seji zbora, je zadolževalo tudi pri- 
stojne republiške upravne organe, da nudijo pri pripravi statutov vso potrebno 
strokovno pomoč. Republiški sekretariat za zakonodajo in organizacijo je pred- 
ložil poročilo o sami pripravi in o nekaterih problemih v zvezi z občinskimi 
statuti. 

Komisija za statute odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
našega zbora je spremljala priprave in proučevala razna vprašanja, ki ovirajo 
izdelavo osnutkov statutov. Ugotovitve te komisije so zajete v poročilu, ki ga 
je predložil odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora. 

Ali želi k poročilu Republiškega sekretariata za zakonodajo in organizacijo 
sekretar tega sekretariata dati še ustno obrazložitev? (Da.) Besedo ima dr. 
Branko Premrou. 

Dr. Branko Premrou: Tovarišice poslanke! Tovariši poslanci! Pri- 
prave za nove občinske statute gredo h koncu. Po zakonu za izvedbo ustave 
Slovenije morajo biti občinski statuti sprejeti najpozneje v enem letu po uve- 
ljavitvi tega zakona, to je najpozneje do 9. aprila tega leta. V tem roku naj 
bi bili sprejeti tudi okrajni statuti. Dosedanje priprave statutov kažejo, da bodo 
dejansko vsi statuti lahko sprejeti do tega roka. S tem bo končana dolgotrajna 
akcija, ki se je vodila v Sloveniji z večjo ali manjšo intenzivnostjo več kot 
dve leti. Prve občinske in okrajne statutarne komisije so bile formirane že 
decembra 1961. leta, kmalu po začetku razprav o novi ustavi. 

Razprava o novih statutih je tekla v prvi fazi priprav vzporedno z razpravo 
o novi ustavi, zaradi česar je bila zasnovana izredno široko. Namen te razprave 
je bil prispevati na najširši platformi k novi ustavno-pravni ureditvi v celoti. 
Ta namen je bil v večjem delu dosežen. 

Statutarne komisije so živo delovale zlasti v razdobju do začetka leta 1963. 
Prediskutirale so vsa področja družbenega življenja v komuni in dale tudi 
obširne pripombe k osnutku ustave prav z vidikov problemov v občini. Po 
končani javni razpravi o ustavi pa je nastal tudi v delu občinskih statutarnih 
komisij določen premor, ker se je delo na statutih lahko nadaljevalo le na 
podlagi sprejete ustave. 
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Sprejem ustave je bil za statute važen tako z vidika konkretnih rešitev 
posameznih vprašanj, ki so bila v razpravi, kakor tudi z vidika razmejitve 
materije na njen ustavni, zakonski in statutarni del. 

Navedeni premor v delu občinskih statutarnih komisij je trajal tudi še po 
sprejemu ustave zaradi volitev in formiranja novih organov družbeno-poli- 
tičnih skupnosti vse do jeseni leta 1963. Nato se je delo nadaljevalo, vendar 
tokrat predvsem na strokovnem nivoju. Prvotno široko politično obravnavanje 
družbenih vprašanj v občinskih statutarnih komisijah je bilo treba spraviti 
v okvire, ki so bili tudi za statute posredno postavljeni v ustavi, tako glede 
splošnih dimenzij statutarnega urejanja, kakor tudi glede načina reševanja 
posameznih vprašanj. Trenutno so osnutki občinskih statutov v večini občin v 
širši ali ožji javni razpravi, nakar bo sledilo dokončno formuliranje predlogov 
statutov za sprejem v občinskih skupščinah. 

Opisani postopek za pripravo novih občinskih statutov se je bistveno raz- 
likoval od priprave statutov leta 1955, ko je bil pripravljen vzorčni kranjski 
osnutek statuta in dan na razpolago vsem občinam in so ga te nato v glavnem 
prepisale. Po naših ugotovitvah je imel pozitivne, pa tudi negativne strani. 
Osnovna pozitivna stran opisanega načina obravnavanja statutarne materije 
je v tem, da so bile tokrat vse občine postavljene pred nalogo, da samostojno 
razmišljajo o ureditvi vprašanj, ki jih tarejo pri njihovem vsakodnevnem delu. 

Obravnavanje problematike s področja komunalne ureditve na najširši 
družbeno-politični osnovi je rodilo po eni strani vrsto koristnih predlogov, ki 
so bili deloma lahko uveljavljeni že v ustavi, deloma pa bodo uveljavljeni v 
samih statutih. Po drugi strani pa je pomenilo tako obravnavanje tudi dobro 
politično šolo za kadre, ki so sodelovali v občinskih statutarnih komisijah in 
njihovih podkomisijah. Zato bo tudi najslabši občinski statut pomenil vsebinsko 
več, kot pa je pomenil prejšnji statut, ki je bil skoraj v celoti prepisan in tedaj 
v nobenem primeru ni mogel odražati specifičnosti posamezne občine ter tudi 
ne prizadevanj za avtonomno urejanje problemov s področja komunalne 
ureditve. 

Z druge strani pa je imel navedeni postopek tudi določene negativne strani. 
Priprava občinskih statutov je trajala predolgo in je bila razen tega tudi več- 
krat prekinjena. Statutarne komisije so se pogosto izgubljale v obravnavanju 
vprašanj, ki jih v nobenem primeru ne bi mogli reševati občinski statuti. 

Z vprašanji statutov so se na najvišjem nivoju ukvarjali številni zvezni 
in republiški forumi, organizirana so bila številna posvetovanja v vsedržavnem 
merilu, vendar pa se je o statutarni problematiki govorilo povsod le na splošno, 
načelno in brez posebnega ozira na to, kaj se sploh lahko realizira v občinskih 
statutih. To ni olajševalo dela statutarnim komisijam in tudi ni prispevalo k 
njihovi orientaciji pri konkretnem delu. 

Dejansko občinske statutarne komisije, vsaj v prvem razdobju svojega 
dela, niso imele dovolj jasne orientacije o obsegu vprašanj, ki jih je mogoče 
urediti v statutu, niti o naravi statuta v sistemu splošnih pravnih aktov. 

Za navedeno prvo razdobje priprav je značilno, da se je vloga občinskih 
statutov preveč posploševala. Prevladovala je ideja, da se v statutu lahko ure- 
jajo vsa vprašanja, ki se nanašajo na komunalno ureditev in sicer v skladu s 
potrebami in možnostmi posamezne občine. Oziri ustavnosti in zakonitosti v 
tem času niso prihajali v poštev. 
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Kakor je bila taka orientacija dela v statutarnih komisijah lahko koristna 
pred sprejemom ustave, kolikor je na ta način prispevala tudi k novi ustavi, 
pa je povzročala težave po sprejemu ustave, ko se je bilo treba omejiti na 
realne okvire vprašanj, ki so dejansko lahko predmet statutarnega urejanja. 
Navedeni prelom, ki ga je bilo treba nujno napraviti, je na splošno precej 
demobiliziral statutarne komisije in zapustil pri njih občutek, da njihovo do- 
sedanje delo ni bilo racionalno in tudi ne vseskozi koristno. Na ta način se 
akcija, ki je bila zasnovana na tako široki osnovi, ni mogla do kraja odvijati 
z isto intenzivnostjo, ampak je marsikje, kljub naporom političnih organizacij, 
prezgodaj zamrla vsaj v svojem političnem delu ter se je v glavnem nadaljevala 
bolj formalno, ker je bito treba akcijo vsaj pripeljati do kraja. 

Kakšni bodo na splošno novi občinski statuti? 
Leta 1955 je bil vzorčni kranjski statut podlaga za zakonsko ureditev 

položaja občine in organizacije njenih organov. Statuti občin, ki so bili sprejeti 
na podlagi tega vzorca, zato občinskim organom niso služili za osnovo in ori- 
entacijo pri njihovem delu, marveč so se opirali predvsem na zakone. Za nove 
statute pa vsaj v glavnem, kolikor bodo resno in smotrno obdelali statutarno 
snov in dejansko izrazili problematiko določene občine, ne more biti dvoma, 
da bodo dajali osnove in orientacijo za delo občinskih organov na posameznih 
področjih, pa tudi določeno oporo delovnim organizacijam in občanom pri uve- 
ljavljanju njihovih pravic v okviru občine. 

Seveda statut ne bo mogel biti v nobenem primeru akt, ki bi v celoti in 
popolno in v vseh smereh opredeljeval vlogo in položaj človeka oziroma de- 
lovne organizacije v občini. To je stvar našega celotnega pravnega sistema, v 
katerem ima občinski statut svojo vlogo v tem, da dopolnjuje in konkretizira 
sistem, ki je v osnovi določen v ustavi in zakonih. 

Številne želje in zahteve, ki jih je marsikdo postavljal pred sestavljalce 
statutov, v prevelikem posploševanju vloge statutov ne bodo mogle biti ures- 
ničene. Tako npr. ne morejo biti uresničene zahteve posameznih organizacij 
oziroma služb, da se jim v statutu z objektivnimi merili zagotovi položaj glede 
njihove udeležbe pri občinskih sredstvih. To ne bo mogoče niti za krajevne 
skupnosti. Financiranje posameznih dejavnosti oziroma služb bo slej ko prej 
stvar vsakoletnega odločanja v občinski skupščini, kolikor ne bo za posamezne 
službe posebej urejeno z zakonom. To je stvar tekoče ali tudi perspektivne 
politike, ki je ni mogoče fiksirati v statutih. Občinski statut lahko določa le 
temeljne odnose in s tem nakazuje določeno smer razvoja, ne postavlja pa 
konkretne politike razvoja niti v kvalitativnem niti v kvantitativnem smislu. To 
bo slej ko prej stvar drugih aktov in odločitev občinskih skupščin predvsem pa 
družbenih in perspektivnih planov. 

Jasno je tudi, da bo delo občinskih skupščin in njihovih organov tudi 
vnaprej odvisno ne samo od statuta, ampak v veliki meri tudi od ustave in 
zakonov. To velja tudi glede položaja občine na splošno, zlasti glede njenega 
finančnega položaja. 

Danes še nimamo predpisov o financiranju družbeno-političnih skupnosti 
oziroma posameznih javnih služb, ki bi bili usklajeni z ustavnimi načeli. To je 
še en razlog več, da od občnskih statutov ne moremo pričakovati podrobne 
ureditve finančnih vprašanj, ki zanimajo posamezne organizacije. 

Osnovni pomen občinskega statuta je v tem, da v skladu z ustavo precizira 
naloge občine na posameznih družbenih področjih, zlasti pa naloge, ki niso v 
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pravnem redu fiksno določene za občino, uredi način njihovega izvrševanja 
ter določi sistem organizacije občinskih organov in njihovega dela. Dober statut 
bo v tem okviru pomenil orientacijo za delo občinske skupščine in njenih orga- 
nov na posameznih področjih, slab statut pa seveda takega pomena ne bo mogel 
imeti. Zato menimo, da je v času, ki še preostaja za sprejem statutov, treba 
usmeriti napore v to, da bodo številni koristni predlogi in ideje, ki so bile dane 
v statutarnih pripravah, bodisi v občinskih statutarnih komisijah in njihovih 
podkomisijah, bodisi v političnih organizacijah ali od strani občanov v javni 
razpravi dejansko našle mesto v ustreznih formulacijah statutov. Naše ugoto- 
vitve kažejo, da sestavljalci osnutkov pogosto niso v statutu izrazili stališč 
oziroma idej, ki so bile sprejete v statutarnih komisijah, čeprav bi take ideje 
lahko uveljavili v statutu. 

V tem času bo šlo tedaj predvsem za ustrezno strokovno oblikovanje obsež- 
nega in pestrega gradiva, ki obstoji v sleherni občini. Zato so seveda potrebni 
strokovni kadri, ki jih pa ni na razpolago v vseh naših občinah. Menimo, da 
bodo v tem času morale nastopiti okrajne statutarne komisije povsod tam, kjer 
v občinah ni ustreznih strokovnih kadrov za izdelavo dokončnih formulacij 
statutov in nuditi takim občinam neposredno strokovno pomoč tudi s kon- 
kretnim delom pri izdelavi dokončnih osnutkov. Doslej so okrajne statutarne 
komisije nudile premalo take neposredne pomoči. 

Seveda pa gre tudi v tej fazi v bistvu vendarle za pomembno politično delo. 
Celotna akcija za nove statute ima tako svoj strokovni, kakor tudi svoj politični 
pomen s ciljem, da se tudi s sprejemom občinskega statuta kot temeljne listine 
afirmira samouprava naših občin in utrdi njihov položaj. Zato bo tudi v tem 
času pomembna naloga političnih organizacij, da s svoje strani zagotove delu 
na občinskih statutih, vse do sprejema v občinski skupščini, ustrezno politično 
veljavo in poudarek. 

Ob koncu bi omenil še eno vsebinsko vprašanje, ki se tiče le nekaterih 
občin, je pa vendarle tudi splošnega pomena. Gre za urejanje manjšinskih 
vprašanj v statutih. Občine Koper, Izola, Piran, Lendava in Murska Sobota, ki 
imajo na svojem območju tudi manjšine, urejajo v svojih statutih v določeni 
meri tudi pravice manjšine. Problem je v tem, da v pogledu urejanja tega 
vprašanja ni dovolj jasne orientacije ne sicer toliko glede vsebine urejanja, 
ampak glede tega, katera vprašanja lahko občine urejajo z občinskim statutom. 

Ustava Socialistične republike Slovenije predvideva v 77. členu, da bo 
način uresničevanja pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti 
urejen z zakonoim in statutom občine. Pri tem pa ne precizira, katera vpra- 
šanja bodo urejena z zakonom in katera s statutom. Osnutki navedenih občin 
imajo sedaj o teh vprašanjih identično besedilo, ki je bilo sestavljeno s sode- 
lovanjem ustreznih republiških organov in organizacij. To besedilo vsebuje 
fragmentarične določbe za vsa področja, kjer gre za uresničevanje manjšinskih 
pravic. Tako obravnava posamezna vprašanja, ki se tičejo državnih organov na 
splošno, ne glede na to, ali gre za občinske, republiške ali zvezne organe, vpra- 
šanja, ki se tičejo poslovanja sodišč, šol in drugih zavodov, političnih organizacij, 
zborov volivcev in nekatera splošna vprašanja, ki se tičejo celote, kot npr. ozna- 
čevanje krajev, ulic, firm, napovedovanja na javnih krajih in podobno. 

Z druge strani je pred kratkim dal Republiški sekretariat za pravosodje 
in Republiški sekretariat za občo upravo sodiščem oziroma okrajnim in občin- 
skim upravnim organom podrobna navodila za poslovanje na dvojezičnem ob- 
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močju v sodnih, oziroma v upravnih postopkih. Ta navodila naj bi se uporabljala 
v praksi do zakonske ureditve navedenih vprašanj. 

Določbe osnutkov statutov, ki, kot rečeno, vsebujejo le posamezna določila, 
z ene strani niso v soglasju s temi navodili, z druge strani pa dajejo vtis, kot 
da statut postavlja načela za podrobno zakonsko ureditev vprašanj. To seveda 
ni mogoče s stališča hierarhije pravnih aktov, vnaša pa tudi zmedo v pravno 
ureditev. Zato bi bilo treba v tem pogledu uveljaviti stališče, da občinski statut 
lahko ureja le poslovanje občinskih organov in zavodov, vključno s šolami ter 
drugih organizacij, ki opravljajo družbene službe, ne pa poslovanje sodišč, 
zveznih in republiških upravnih organov, političnih organizacij ter delovnih 
organizacij nasploh. 

Tudi glede poslovanja občinskih organov naj statut ne bi urejal vprašanj 
s področja upravnih postopkov, ker je to zakonska materija in je začasno že 
urejena z navedenim navodilom. Pač pa občinski statut lahko določa po našem 
mnenju dvojezično območje ter nekatera splošna vprašanja, ki se tičejo celote, 
kot je npr. uporaba jezika manjšinske narodnosti na zborih volivcev, na pro- 
slavah, na javnih mestih, označevanje ulic, krajev in podobnih vprašanj. 

Ta stališča bi bilo po našem mnenju treba uveljaviti ne samo zaradi narave 
občinskega statuta, ki lahko ureja samo vprašanja iz pristojnosti občine, ampak 
tudi zaradi tega, da se preprečijo neskladnosti v posameznih predpisih, kar 
bi samo otežkočalo uveljavljanje manjšinskih pravic. 

Predsednik Janez Hočevar: Odbor za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov je za svojega predstavnika določil predsednika komisije za 
statute inž. Branka Hočevarja. Prosim, da da še ustno poročilo. 

Inž. Branko Hočevar: Organizacijsko-politični zbor Skupščine SR 
Slovenije je obravnaval vprašanja v zvezi s pripravo statutov že od oktobra 
1963. leta. V tem času smo ugotovili zelo intenzivno delo pri pripravi osnutkov 
statutov, pri usklajevanju že obstoječih osnutkov z ustavo glede na pripombe, 
ki so bile izrečene na račun prvih osnutkov. To delo je bilo v večini občin 
zaključeno do< konca 1963. leta in smo sedaj v času prehoda na intenzivne 
javne razprave. 

Razprave so mogoče trajale nekoliko dalj v strokovnih skupinah, kar pa 
lahko ocenimo kot pozitivno. Na vsak način pa je čas, da povsod preidemo k 
obravnavi osnutkov na zborih volivcev. 

Priprave za široko' javno razpravo so v glavnem zaključene in v teku. Tako 
je npr. do polovice meseca januarja o osnutkih statutov razpravljalo že več kot 
dve tretjini občinskih skupščin, občinskih odborov Socialistične zveze delovnega 
ljudstva in izvršnih odborov občinskih sindikalnih svetov. Osnutke so obrav- 
navali tudi že občinski politični aktivi, posebne seje občinskih zborov, kakor 
tudi že veliko število krajevnih organizacij Socialistične zveze. Smatramo, da je 
potrebno dodati k poročilu še nekaj pripomb. 

Osnovni namen našega poročila ni, da bi ocenjevali osnutke občinskih sta- 
tutov. Želim v prvi vrsti ugotoviti stanje priprav ter tiste konkretne probleme, 
ki zahtevajo nekatera jasnejša stališča. Govorim o tistih stališčih, ki so po- 
trebni, da bi občinski statuti pridobili na kvaliteti in trajnosti, ne pa o sta- 
liščih, ki bi posku'šali uniformirati oziroma poenotiti občinske statute. 

Odbor je imel pri svojem delu na razpolago večino zadnjih osnutkov občin- 
skih statutov ter razna poročila, študije, analize in podobno. Da bi dobili čim 
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jasnejšo sliko, smo zaprosili tudi vse poslance našega zbora, da nam pošljejo 
poročilo o stanju in problematiki na svojih področjih. Poleg tega smo anga- 
žirali tudi 6 skupin poslancev, ki so obiskali nekatere občine ter pripravili 
poročilo o konkretnih problemih, ki nastopajo v osnutkih statutov teh občin. 

Pri tem moramo pripomniti, da smo se srečali z vrsto poročil in mišljenj, 
ki so si bila v precejšnjem nasprotju. Pri tem ni šlo za nasprotja, ki bi izvirala 
iz načelno različnih stališč, ampak v glavnem iz nasprotij, zaradi različnih osnov 
oziroma položaja tistih, ki so pripravljali poročila. To nam je v neki meri 
koristilo pri izdelavi poročila, ki ste ga sprejeli, ker nismo mogli in tudi nismo 
sprejeli nobene že izdelane ocene in stališča, ampak smo jih hoteli le kritično 
obdelati. 

Iz vrste vprašanj, s katerimi smo se srečali, smo izločili tista, ki so se naj- 
večkrat ponavljala, oziroma tista, za katera smo smatrali, da je potrebno o njih 
razpravljati in zavzeti določena stališča. 

Področje planiranja oziroma programiranja nadaljnjega gospodarskega 
razvoja občine je zelo različno obdelano v osnutkih statutov. Tukaj sta deljeni 
mnenji o tem, ali je to materija, ki se ureja samo s programi gospodarskega 
razvoja ali pa sodi tudi v statut. Čeprav se na splošno uveljavlja mnenje, da 
naj statut ne bi bil preobširen, je verjetno program nadaljnjega gospodarskega 
razvoja občine tako pomemben, da zasluži svoje mesto v statutu. Ali bo to v 
uvodnem delu ali kje drugje, je odvisno od konkretne rešitve. Pri tem seveda 
mislimo, naj pride v statut le osnovna orientacija, ne pa njegovi posamezni 
pokazatelji. To nam bo služilo tudi kot pomoč pri programiranju celotnega 
družbenega razvoja občine. 

Tukaj nastopa tudi vprašanje karakterja družbenega plana občine. Ali je 
plan enostaven zbir družbenih planov delovnih organizacij, ali pa je to plan, 
sestavljen na podlagi pokazateljev o gibanju proizvodnje, predvidevanjih, za 
naslednje obdobje, realnih potreb in možnosti v občini, ter ali je skladen z 
dolgoročnimi plani družbenega razvoja. 

Odnosi med občino in delovno organizacijo so doživeli od prvih osnutkov 
do sedaj velike vsebinske spremembe. Pozitivno je dejstvo, da se v celoti upo- 
števajo principi samoupravljanja in zato na tem področju ne bi imeli posebnih 
pripomb. Ko pa pogledamo, kako občine urejajo te odnose, vidimo, da so v 
glavnem to samo priporočila občinske skupščine delovnim organizacijam, pripo- 
ročila delovne organizacije občini in je s tem v glavnem teh odnosov konec. 
Vemo pa iz prakse, da v občinah obstojajo različne oblike sodelovanja med 
delovnimi organizacijami in občinsko skupščino ter jih bo v bodoče verjetno 
še več. Čeprav vse te oblike slonijo na principu prostovoljnosti, povsod obstoja 
nek dogovor, neka moralna obveznost. Zakaj ne bi načela, po katerih že delamo, 
vnesli tudi v statute? 

Komunalno dejavnost obravnavajo občine v osnutkih statutov precej po- 
drobneje, kot je bila zajeta v prvih konceptih. Principi o tej dejavnosti so 
splošno znani. Pri tem lahko edino postavimo vprašanje, v katero smer naj 
statuti programirajo razvoj komunalnih služb. Ali želimo, da te ostanejo v daljši 
perspektivi nekaj majhnega, zaostalega, deficitnega, torej zadeva, v katero 
se vsi vtikamo, nihče pa za njo ne odgovarja. Ali pa želimo, da se razvijejo 
te službe v delovne organizacije, ki bodo sposobne za izvrševanje posebnih in 
občanom zelo potrebnih uslug na sodoben in kulturen način ter po ekonomskih 
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cenah, ki so občanom dostopne. Če se bomo odločili za drugo, potem bomo 
morali tudi v statutih tako določiti. 

O družbenih službah je v osnutkih občinskih statutov verjetno največ 
napisanega. To si lahko razlagamo s tem, ker se tukaj stikajo interesi mnogih 
pomembnih področij in dejavnosti. Kljub temu pa se še zmeraj postavlja vpra- 
šanje, ali priznavamo načelo »po možnosti« občine, ki se je v glavnem uve- 
ljavilo, ali zahtevamo več. Če upoštevamo prvo, ne pomeni, da lahko- opustimo 
vsako konkretno rešitev ali pa načela, kako bomo urejevali, ko bodo možnosti 
večje. 

Na več mestih v osnutkih se srečamo z določili, katera urejajo mesto in 
način vpliva občana na formiranje politike občine ter zagotovitev načela jav- 
nosti poslovanja in informiranosti občanov. Tukaj pogrešamo več izvirnosti in 
skrbi, da se bodo ta načela zares uresničila. Razprava o tem, kakšna so posa- 
mezna določila v osnutkih statutov, ki govorijo o javnosti, bi nas popeljala 
predaleč. 

Kot osnovna pa je potrebna ugotovitev, da imamo dva načina obravnavanja 
občana. Po prvem je občan objekt, kateremu je potrebno s statutom zagotoviti, 
da bo vse vedel in o vsem odločal. Po drugem pa je občan subjekt, ki mu mora 
statut zagotoviti pogoje, da bo lahko aktivno sodeloval v življenju občine. 

Organizacija in metode dela občinske skupščine so pomemben del vseh 
osnutkov občinskih statutov. Opozoriti bi bilo treba, da so še nekatera odprta 
vprašanja pri delu občinskih skupščin in njenih organov. Tako na primer sma- 
tramo, da še ni dokončnega stališča, kako naj statut obravnava svete, ali je po- 
trebno, da jih vse naštejemo in jim določimo natančne delokroge. To lahko 
naredimo, če smo sigurni, da postavljene sheme ne bomo kmalu spreminjali. 
Imamo pa tudi rešitve, ko si občinska skupščina pridrži pravice, da svete ime- 
nuje in jim določa območja, statut pa odreja njihovo vlogo. 

Kadrovska politika ni dobila v večini osnutkov osnovnih zagotovil, ki bi 
omogočila njeno uspešno delovanje. Imaimo pa iskanje kvalitete s postavljanjem 
dodatnih komisij. Za reševanje kadrovskih zadev obstojajo pri vseh občinskih 
skupščinah komisije za volitve in imenovanja, verjetno pa to ni optimalna 
rešitev tega problema. 

Ostalo je odprto vprašanja, kako in do kakšne mere naj občinski statut 
obravnava občinsko upravo. Če stvarno gledamo, moramo vedeti tudi dejstvo, 
da je občinska uprava delovni kolektiv, kar pa zahteva, da moramo pustiti 
prostor in možnost tudi za njihove samoupravne akte. 

Vsi osnutki statutov so predvideli določila o krajevnih skupnostih in so jih 
uredili tako, da so skladni z ustavo in da bodo občani sprejeli predlagane re- 
šitve. Velika razlika med osnutki pa je v tem, da v eni skrajnosti predvidevajo 
krajevne skupnosti za celo občino ter določajo njihove meje po katastru ali 
na kak drug način, z druge strani pa posamezni osnutki postavljajo samo 
pogoje za njihovo formiranje. Verjetno bomo morali pustiti možnost občanom, 
da se sami odločijo, kje in kdaj se bodo združili v krajevno skupnost. Nekateri 
osnutki naštevajo celo hišne številke pri določevanju območij posameznih kra-> 
jevnih skupnosti. Ali je pri današnjem tempu zidave novih stavb in rušenju 
starih objektov možno doseči, da bo tako določilo v občinskih statutih imelo 
trajnejšo vrednost? 

Osnovna ugotovitev predloženega poročila je, da imajo vse občine izdelane 
osnutke statutov, ki so sposobni za javno razpravo. Zato moramo široko javno 
razpravo pričeti takoj, koliko še ni v teku. Dejstvo je, da je razprava v ožjih 
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in strokovnih krogih trajala že dovolj časa, ter od nje ne moremo več priča- 
kovati nobenih posebnih rezultatov. Nasprotno pa lahko pričakujemo, da bomo 
k osnutkom statutov občin pri neposrednem kontaktu z občani dobili veliko 
število pripomb, predlogov in mišljenj. Veliko tega bo treba upoštevati pri 
dokončnem oblikovanju osnutka, zato pa bomo od konca javne razprave do 
sprejema v občinskih skupščinah rabili nekaj časa. 

Kot rezultat uspele javne razprave bodo tudi tiste specifične značilnosti 
posameznih občin, ki smo jih pogrešali v dosedanjih osnutkih občinskih 
statutov. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima poslanec Jože Dernovšek. 

Jože Dernovšek: Tovarišice in tovariši poslanci! V kratkem bi želel 
opozoriti na organizacijo dela občinske skupščine z vidika, kako se ta skupščina 
uveljavlja kot samoupravni kolektivni organ. V vseh statutih imamo najbrž 
zapisano tole: občinska skupščina se pojavlja na območju občine kot najvišji 
organ oblasti in organ družbenega samoupravljanja, ki deluje skladno s pravi- 
cami in dolžnostmi po ustavi. 

Nadalje je sigurno še rečeno, da občina določa politiko družbenoekonom- 
skega razvoja na celotnem območju občine. Da bo pa občina zmogla opravljati 
tako važno nalogo, mislim, da je prvenstveno važno, da se občinska skupščina 
loteva vseh problemov kvalificirano, premišljeno in z nekim načrtom in progra- 
mom. To se pravi, da take odgovorne naloge, ki stojijo pred občinsko skupščino, 
zahtevajo vsekakor programirano delo, solidno organizacijo dela in praktično 
sposobnost vseh odbornikov oziroma celotne skupščine kot kolektivnega organa, 
da lahko v tej smeri rešuje problematiko. 

Na koncu koncev gre torej za tako organizacijo dela, ki bo omogočala sle- 
hernemu članu skupščine in njenih organov, da kar najbolj učinkovito in kar 
najbolj kvalificirano rešuje problematiko, ki je na dnevnem redu skupščine in 
ki se pojavlja v okviru občine. 

Predvsem moramo to poudariti s tega vidika, da bo vsak odbornik lahko 
kvalificirano sodeloval, ker se preko skupščine uresničuje vrsta pravic občanov. 
Tako je po vsem tem zelo važno usposobiti odbornika, da bo lahko sodeloval 
v postavljeni organizaciji dela občinske skupščine. Predvsem moramo doseči, da 
bo odbornik :— član skupščine stalno< spremljal delo, da bo stalno v toku dogod- 
kov, ne pa, da se vse njegovo delo omeji samo na to, da prisostvuje sejam. 

Če pogledamo delo novoizvoljenih skupščin, vidimo, da so krepko sredi od- 
govornega dela, da je rotacija prinesla vrsto pozitivnih rezultatov. V skupščino 
so prišli drugi novi ljudje; večina se jih je uspešno vključila v razprave, doeim 
nekateri še vedno tavajo in ne najdejo svojega mesta. Sicer je nesmiselno reči, 
da bodo< vsi odborniki enako razgledani in da se bodo enako uveljavljali. Treba 
pa je vendarle več storiti, da bi jih usposobili za delo v skupščini in njenih 
organih, da bodo ob primernem trenutku prenašali ideje občanov in delovnega 
kolektiva tudi na občinsko skupščino. 

Po občinskih statutih oziroma teh osnutkih ima vsak odbornik svoje pravice 
in dolžnosti, med drugim tudi te, da sodeluje v delu skupščine. Toda kljub dobri 
volji se lahko včasih tako sodelovanje omeji samo na neka obrobna vprašanja, 
ne pa na aktivno delo. Ce odbornik ni razgledan in v celoti ne razume problemov, 
ker mu jih nihče ne pojasni, je jasno, da se ne more uveljaviti. Prav iz tega 
razloga bi bilo zelo važno, da določimo in zahtevamo, da se člani občinske 
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skupščine z materiali in problematiko večkrat seznanjajo in da izrazijo svoje 
mišljenje, preden ti materiali pridejo pred skupščino ter da imamo več kon- 
takta z odborniki. Če so recimo naši odborniki oziroma skupščine kot kolek- 
tivni organ dolžni odločati, naj ne odločajo po neki stihiji, temveč zavestno 
in kolektivno z občutkom, da gre za neke določene ukrepe. 

Zato bi v bodoče politične organizacije in tudi vodstvo občinske skupščine 
morali več delati z odborniki zlasti v pripravah za posamezne seje. Tega sode- 
lovanja, zlasti pred sejami, je še premalo. Za obravnavo družbenega plana smo 
odborniku dali predlog plana, ki ga je prečital ali pa ga sploh ni, in je razum- 
ljivo, da mu potem vrsta stvari ni bila popolnoma jasnih. Na skupščini, kjer 
se začne razprava, tak odbornik postavlja razna obrobna vprašanja, medtem ko 
so nosilci razprave v glavnem odborniki z večjo rutino. Ko pride do glaso- 
vanja, velik del odbornikov — po mojem mnenju — ne glasuje zavestno. Zato 
bi bilo primerno, da bi v pripravah na tako pomembne akte kot je družbeni 
plan, proračun, perspektivni plan itd., organizirali razgovore z odborniki po 
področjih in po delovnih organizacijah, da bi preko razširjenih sej svetov slišali 
mnenja občanov. Odborniki sami bi morali imeti več kontakta z volivci, da bi 
njihove predloge upoštevali pri sprejemanju plana. 

Skupščina torej določa politiko in je pravzaprav usmerjevalec družbeno- 
ekonomskega razvoja. Prav iz tega razloga je nesmiselno, da bi jo silili k temu, 
da se ukvarja z vrsto drobnih problemov pod naslovom neke pravne zadeve, 
temveč bi bilo pametneje, da pohitimo s predpisi, ki bi vse take drobne stvari 
prepustili v odločanje politično-izvrševalnim organom, 'to je svetom občinskih 
skupščin. Na ta način se bomo lahko bolj posvečali kvalitetnemu delu skup- 
ščine same in ne bomo obremenjevali naših odbornikov s takimi zadevami, 
ki jih več ali manj samo formalno sprejemamo. Zato je važno, da tudi svetov 
občinske skupščine ne puščamo ob strani; tudi pri teh moramo razmišljati o 
novih metodah in oblikah dela in usposabljati člane svetov, katerim moramo 
prisojati enako važnost kot jo prisojamo odbornikom, jim dajati ustrezen ma- 
terial in jim omogočiti, da se bodo seznanili s problematiko, ki jo obravnavajo. 

Ugotovitve kažejo, da so se sveti precej uveljavili, posebno tisti, ki se 
ukvarjajo z gospodarstvom in šolstvom. Ob tem bomo najbrž govorili več, 
ko bomo razpravljali o poslovnikih občinske skupščine. S poslovnikom bo po 
vsej verjetnosti določeno konstituiranje, red na sejah itd. in prav bi bilo, če bi 
vsaj v poslovnike dali nekaj določil o organiziranih metodah dela in pripravah 
na seje, kolikor tega ne bi določal že občinski statut. Tako bi torej poslovnik 
reševal notranja vprašanja skupščine, proceduralna vprašanja, fiziognomijo dela 
občinske skupščine, njenih organov in odbornikov. 

Ob koncu še to. Ko iščemo izvirno rešitev za delo občinske skupščine in 
njenih organov in ko razpravljamo o metodah, bo treba razmisliti, kako bo 
skupščina s svojimi organi zares uspešno delala kot samoupravno telo občanov. 
Iskati bo treba novih prijemov in storiti več za aktivizacijo skupščine kot ko- 
lektivnega organa in samoupravnega telesa. 

Zato naj še enkrat poudarim, da ne bi bilo napak, če bi se tudi občinski 
statut teh problemov dotaknil. Če ne statut, pa vsaj poslovnik občinske 
skupščine. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je poslanec Milan 
Znidaršič. 
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Milan Znidaršič: Tovarišice in tovariši poslanci! Svojo razpravo 
bi v glavnem omejil na vprašanje organizacije in dela občinske uprave v sta- 
tutih. Preden bi se spustil v konkretno razčlenitev nekaterih osnutkov, bi dal 
še neko splošno pripombo. 

Problematiko upravnih organov ureja naša ustava le na splošno. Tako 
govori, da družbeno-politična skupnost ustanavlja na podlagi ustave in za- 
konov, oziroma statuta upravne organe. Nadalje, da upravni organi izvršujejo 
zakone, družbene plane in druge akte skupščine, izvajajo politiko, ki je bila 
določena, spremljajo stanje na določenem področju, organizirajo -in upravljajo 
določene službe, odločajo o upravnih stvareh, opravljajo upravno nadzorstvo in 
druge upravne dejavnosti, pripravljajo akte in opravljajo druge strokovne 
zadeve za skupščino in njihove politično-izvršilne organe. 

Določena je tudi dolžnost sodelovanja z drugimi upravnimi organi in de- 
lovnimi ter drugimi organizacijami o vprašanjih, ki so skupnega pomena, za- 
gotavljajo medsebojno obveščanje o delu ter s svojim delom omogočajo učin- 
kovito uresničevanje pravic in interesov občanov in organizacij. Določena je 
tudi samostojnost upravnih organov v okviru zakonskih pooblastil in odgo- 
vornost za svoje delo politično-izvršilnim organom. 

Vse te zadeve oziroma naloge bi v glavnem združili na tri stvari: praktično 
strokovno delo za skupščino in njene svete, to so analitični in organizacijski 
posli, potem reševanje upravnih zadev v upravnem postopku in inšpekcijski 
posli. Kako so se te splošne načelne določbe realizirale in konkretizirale v do- 
sedanjih osnutkih? Pregledal sem tri osnutke statutov in bom na kratko po- 
vedal, kako je to rešeno. 

Na primer osnutek občine Novo mesto govori o upravnih organih v členih 
209 in 224. V prvem členu govori na splošno samo o nalogah upravnih organov. 
Opazil sem, da so te splošne, načelne določbe' v glavnem povsod res zelo 
splošne in so le povzetki ustreznih ustavnih določil. Takoj v naslednjih členih 
pa govori o tem, kateri so temeljni in drugi organi in, da se ti organi ustanav- 
ljajo, odpravljajo in njihovo delovno področje določa le s statutom. Tudi v 
ostalih statutih sem opazil, da razlikujejo še zmeraj temeljne organe, splošne 
organe in še neke posebne organe. To je tudi v osnutku statuta občine Rad- 
gona in v osnutku statuta občine Litija. 

V ostalih členih pa so taksativno navedeni temeljni upravni organi in so 
tudi natančno določene njihove pristojnosti. Določena je tudi notranja orga- 
nizacijska struktura temeljnih organov, ki bi bili odseki, referati in uprave. 
Določeno je še, kdo je starešina temeljnih upravnih organov, to je načelnik 
in njegove pristojnosti. 

Skoraj slične določbe o občinskih upravnih organih ima tudi osnutek statuta 
občine Radgona. Tudi ta osnutek loči temeljne, posebne in druge upravne 
organe in tudi določa, da se ti organi praviloma ustanavljajo s statutom, razen 
upravnih organov pod nazivom »drugi upravni organi«. Tudi v tem osnutku 
statuta so taksativno navedeni upravni organi, posebno temeljni upravni organi, 
ter so tudi določene pristojnosti teh organov. Določene so tudi pristojnosti 
vseh upravnih organov pod nazivom »posebni upravni organi-«. Sem spadajo 
krajevni uradi, uradi za izmero in kataster. Tudi v osnutku statuta občine 
Radgona so okvirno določene pristojnosti vodilnih upravnih uslužbencev, in sicer 
tajnika ter načelnikov. 

Na podoben način, kot v prej navedenih osnutkih, je urejena problema- 
tika upravnih organov v osnutku statuta občine Litija. Tudi ta osnutek govori 
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o temeljnih organih in posebnih upravnih organih, določa tudi obseg njihove 
pristojnosti, kakor tudi pristojnih vodilnih upravnih uslužbencev. 

V nekaterih drugih osnutkih statutov, posebno v občini Center in občini 
Šiška, je to nekoliko drugače urejeno, vendar tudi v teh osnutkih izhajajo bolj 
s stališča, da je treba temeljne organe navesti v samem osnutku statuta, dočim 
bi se konkretna ureditev določila s posebnim aktom. 

Če gledamo tako stanje v statutih, sem predvsem mnenja, da ti statuti 
v nekem smislu premalo izražajo spremenjeno vlogo občinske uprave. Občin- 
ska uprava, ki postaja v novih družbenih razmerah vse bolj organ družbene 
skupnosti, izgublja svoj dosedanji značaj. Ta spremenjena vloga občinske uprave 
bi morala nujno dobiti tudi ustrezen izraz v samih statutih občine.. Na kakšen 
način naj bi se to izrazilo, oziroma na kakšen način naj bi prišla ta spremenjena 
vloga bolj do izraza? Menim, da predvsem s tem, da bi dali več poudarka 
temeljnim principom organizacije občinske uprave, ne pa, da to organizacijo 
v statutu že dokončno postavljamo. 

Temeljni principi so verjetno več ali manj že znani, vendar bi bilo treba 
tem principom dati ustrezno mesto v samem statutu ter jih tudi prilagoditi 
konkretnim razmeram in nalogam, ki so pred določenimi upravnimi organi. Ko 
govorim o teh principih, mislim predvsem na to, da mora organizacija občinske 
uprave sloneti na konkretnih razmerah in stvarnih potrebah vsake občine. 
Ko sem statute opazoval skozi njihova normativna določila, sem opazil, da so 
več ali manj skoraj dobesedno prepisani, vsaj tisti statuti —■ tu se moram 
pač omejiti — ki sem jih imel priliko videti tako, da je prilagoditev stvarnim 
potrebam v osnutkih statutov bolj ali malo izražena. 

Nadalje mislim tudi, da je princip organizacije občinske uprave, da mora 
biti delo upravnih organov kvalitetno, ekspeditivno in racionalno, tako v od- 
nosu do občinske skupščine, kakor tudi v odnosu do občana in organizacij, 
katerim morajo upravni organi omogočiti učinkovito uresničevanje pravic in 
interesov. Mislim tudi, da bi ta temeljni princip moral biti kažipot za odločitev, 
kakšna naj bo temeljna organizacija občinske uprave. Ali naj bo resorna z dolo- 
čeno koncentracijo, ki omogoča funkcionalno delitev dela, ali pa naj bo orga- 
nizacija funkcionalna z notranjo delitvijo po materiji oziroma po upravnih 
področjih. 

Dvomim v pravilnost stališča, da je organizacija občinske uprave že do- 
končno in detajlno postavljena v statutih občine, posebno ob prejšnji ugoto- 
vitvi, da je taka uprava več ali manj postavljena na dosedanji organizaciji ne 
glede na spremenjeno vlogo občinske uprave. Mislim, da bo posledica pač ta, 
da se bodo naloge občinske uprave prilagajale v statutu določeni organizaciji, 
ne pa obratno, da bi se organizacijo prilagodilo tako, da bi se naloge občinske 
uprave uspešno reševale. Mislim tudi, da v samih občinskih statutih ne moremo 
določiti in fiksirati organizacije, temveč, da jo določimo v nekem drugem aktu 
tako, da jo enostavneje in lažje spremenimo po vsakokratni potrebi. Verjetno 
bi bilo bolje, če bi se vprašanje organizacije rešilo z določitvijo temeljnih prin- 
cipov v statutu, kar sem že prej navedel, dočim naj bi detajlno organizacijo 
rešili v nekem drugem aktu. 

V zvezi z organizacijo in delom občinske uprave se bom na kratko dotaknil 
še tistih določil statuta, ki govorijo o položaju uslužbencev in o samoupravnosti 
v občinski upravi. Mislim, da je to poglavje precej važno in smatram, da je 
od pravilne ureditve tega vprašanja odvisno tudi uspešno izvrševanje samih 
nalog, ki stojijo pred upravnimi organi. Mislim, da tudi to vprašanje v osnutkih 
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statutov, katere sem imel priliko videti, v celoti ni zadovoljivo rešeno. Na 
splošno se govori samo načelno o samoupravljanju v delovnem kolektivu s pri- 
stavkom, naj bi te zadeve konkretno urejali posebni pravilniki. Ali ne bi 
kazalo, da določena načela o samoupravljanju konkretiziramo z določbami sa- 
mega statuta. To velja posebno glede načela formiranja in delitve dohodka 
po delu. 

Osebno sem mnenja, da bi morala participacija uprave na dohodkih sloneti 
na programiranju dela in na financiranju delovnega programa. Sredstva, ki 
bi jih določali globalno, naj bi porazdelil organ samouprave, to je svet delov- 
nega kolektiva s svojim finančnim načrtom. Mislim, da bi bila na ta način sama 
delitev sredstev dosti bolj enostavna in bolj učinkovita za delo uprave. Ne- 
dvomno bi način financiranja nalog občinske uprave na podlagi programiranja 
dela in njegovega izvajanja vplival na boljše, kvalitetnejše in ekspeditivnejše 
reševanje nalog. Taka določila, ki vplivajo na izvajanje nalog občinske uprave, 
pa sodijo po mojem mnenju v sam osnutek občinskega statuta. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je tovariš Vlado 
Crešnik. 

Vlado Grešnik: Tovarišice in tovariši poslanci! V svoji razpravi 
se želim dotakniti vprašanja, kako je v osnutkih občinskih statutov obdelano 
usmerjanje gospodarskega razvoja v občini. 

Ce ocenjujemo, kako rešujejo občinski statuti to problematiko, se lahko 
vsi strinjamo, da je v precejšnji meri pomanjkljivo obdelana in preveč posplo- 
šena. Tako se npr. omenja samo z enim členom, da občina usmerja in usklajuje 
gospodarski razvoj v občini, ali — kar je skoraj isto — da skrbi občina za 
pospeševanje industrializacije, kmetijstva, gozdarstva, trgovine, obrti, usluž- 
nostne dejavnosti, turizma, to se pravi od industrije do turizma vsa področja 
in jih enakomerno tretira. 

Vprašanje je, če ima vsaka občina možnosti in pogoje, da razvija vsa ta 
področja enakomerno oziroma, da posveča vsem tem gospodarskim področjem 
enako skrb. Praksa kaže na raznolikost posameznih občin in mislim, da temu 
vprašanju občine niso posvetile dovolj pozornosti. Sicer nastopata tudi tukaj, 
kot smo videli v samih materialih, dve mišljenji. Eno stališče je, da to ni stvar 
statuta, temveč naj to usmerjanje rešujejo družbeni plani oziroma perspektivni 
plani občine, oziroma ostali akti, ki jih sprejema občina, dočim drugo mišljenje 
govori za to, da bi moral statut nakazati osnovne smernice nadaljnjega gospo- 
darskega razvoja. Bolj se nagibam, — to je čisto moje mnenje — k temu dru- 
gemu mišljenju, — ne spuščam se v to, ali naj bi to bilo v uvodnem ali v 
normativnem delu — ker bi morala biti v statutu osnovna izhodišča tudi za vse 
nadaljnje akte, ki usmerjajo gospodarstvo v dotični občini. Mislim, da bi ravno 
družbeni plan moral imeti osnovna izhodišča prav v statutu, družbeni plan 
pa naj bi bil konkretizacija načel nadaljnjega gospodarskega razvoja v občini. 

Po izjavah predstavnikov komisij oziroma sestavljalcev osnutkov statutov 
tudi v samih občinah pravijo, da je to vprašanje zelo pomanjkljivo obdelano. 
Ko smo razglabljali in iskali, kje so vzroki, da to vprašanje v statutih ni dobro 
obdelano, smo vsi spoznali, da glavni vzrok ni neznanje, temveč to>, da v večini 
primerov občine nimajo realnih in poglobljenih analiz o tem, v kateri smeri 
naj pravzaprav gospodarstvo razvijajo. Ko ugotavljamo, zakaj nimajo teh analiz, 
vidimo, da je vzrok za tako stanje pomanjkanje strokovnih kadrov, še bolj 
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verjetno pa tudi to, da v preteklosti komuna tudi ni bila zainteresirana delati 
takšne analize. Instrumenti, ki so odrejali sredstva komune, niso upoštevali 
v popolnosti ekonomski potencial komune, da bi se lahko orientirali na najbolj 
rentabilne panoge. Po podatkih se v Jugoslaviji formira 86 °/o vseh prora- 
čunskih sredstev od proračunskega prispevka iz osebnih dohodkov tako, da je 
bilo v preteklosti bolj stimulirano ekstenzivno, kot pa intenzivno gospodarstvo. 
Zdi se mi, da je to osnovni vzrok, da se komune niso v preteklosti bolj poglab- 
ljale v analiziranje, kako v bodoče perspektivno usmerjati gospodarski razvoj 
v občini in prav zaradi tega je verjetno to vprašanje v statutih tudi zelo 
pomanjkljivo, površno in deklarativno obdelano. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je dr. Josip Glo- 
bevnik. 

Dr. Josip Globevnik: Tovariši, če dovolite, bi dal svoj prispevek 
k razpravi o dveh vprašanjih s področja priprav novih statutov občin, ki se 
mi zdijo v določenem oziru splošnega pomena. O obeh je bilo govora v uvodnem 
poročilu tovariša sekretarja za zakonodajo, v poročilu odbora, o enem izmed 
njih pa je bilo ponovno govora v sami diskusiji. 

Prvo vprašanje se nanaša na vlogo oziroma na značaj statuta občine in 
s tem v zvezi na rešitve, ki so v obstoječih osnutkih statutov dane glede druž- 
benih nalog občine na posameznih področjih. 

Ko je bilo v zvezi z razvijanjem samouprave v občinah in zlasti po uvedbi 
komunalnega sistema postavljeno vprašanje o vlogi statuta, in je bil na to 
vprašanje dan odgovor, da mora v sistemu družbenega samoupravljanja statut 
občine predstavljati kodeks pravic občana v občini, je bilo jasno, da bo moral 
biti tak statut nekaj bistveno drugega, kot pa je bil v prejšnji fazi, to je, ne več 
samoupravni predpis, ki se je praktično omejeval na funkcije, organizacijo in 
delo ljudskega odbora, ter na oblike neposredne politične demokracije v občini. 
Vendar je bil šele z novo ustavno ureditvijo tak nov značaj statuta občine jasno 
opredeljen in sicer v skladu z družbeno vlogo komune kot samoupravne te- 
meljne družbeno-politične skupnosti. 

V občini — komuni se uresničujejo vse družbene funkcije, razen tistih, ki 
so po ustavi pridržane širšim teritorialnim družbenim asociacijam. Prav sled- 
njim, se pravi republiki in federaciji je z ustavo pridržana pravica, da določajo 
temeljna načela političnega in družbenoekonomskega sistema, ki ga v okviru 
svojih funkcij in svojih pristojnosti z zakoni in drugimi svojimi predpisi raz- 
členjujejo, kolikor to terja širši družbeni interes in potreba sintetične enotne 
ureditve. 

Čeprav je občina osnovna družbeno-politična skupnost, je v zvezi s pravkar 
povedanim jasno, da ona svoje samouprave ne uresničuje neomejeno, abstraktno, 
ampak jo uresničuje v danem družbenem sistemu. Se pravi, uresničuje jo v 
okviru ustave in zakonov, ki opredeljujejo družbeno vlogo občine, njene pra- 
vice in dolžnosti ter s tem zagotavljajo enoten položaj delovnega človeka tudi 
izven delovnega mesta, v občini pri reševanju osnovnih splošnih družbenih 
nalog in problemov. V tem okviru občina s svojim statutom samostojno kon- 
kretizira ustavna načela o samoupravi občinske skupnosti in o njeni organizaciji. 
Osnovna naloga in politična teža statuta je zato v tem, da fiksira konkretno 
vsebino te samouprave in v prvi vrsti družbene naloge občinske skupnosti, ozi- 
roma, kakor smo rekli v ustavnem tekstu: »pravice in dolžnosti občine in način 
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njihovega izvrševanja«. To pa je po svoji vsebini prav tisti kodeks pravic 
občana v občini, ki sem ga uvodoma omenil. Dolžnosti občine kot skupnosti 
so namreč hkrati pravice njenih članov, se pravi pravice občanov v občini in 
do občinske skupnosti, ter obratno, iz pravic občine rezultirajo dolžnosti občana 
in njegovih organizacij do občinske skupnosti. 

Zakaj sem to povedal? Zato, ker smatram, da iz tega izhaja, da predmet 
občinskega statuta ne more biti urejanje vprašanj družbenega in političnega 
sistema. Statut občine ga ne more določati. Tega določajo ustava in zakoni. Toda 
v aplikaciji njegovih načel statut samostojno ureja družbene odnose znotraj 
občinske skupnosti, pri čemer je zlasti poklican, da opredeli vsebino družbenih 
obveznosti občinske skupnosti nasproti občanu. Mislim, da so novi osnutki 
statutov ob poglobitvi diskusije na terenu in ob pomoči, ki so jo dobili sestav- 
ljalci osnutkov, med drugim tudi od republiških organov, v obeh navedenih 
smereh napravili odločen korak naprej in da se prav s tem že v velikem obsegu 
uspešno izpolnjuje tista vloga, ki jo nova ustava določa občinskemu statutu. 

V novih osnutkih, kolikor mi je znano, mogel sem samo nekatere površno 
pregledati, edino statut občine Kranj sem pogledal malo podrobneje, ker poznam 
pač ta razvoj statutarne ureditve Kranja skozi ves čas, ni več obširnega prepi- 
sovanja ustavnih določil, kot je to bilo v začetku. Povzeta so praviloma le na 
posameznih mestih, kjer je to potrebno zato, da se bodisi ustavno načelo kon- 
kretizira oziroma razčleni, ali pa da se primerno izpolni vsebina statuta ali 
njegova sistematika. 

Tudi naloge občine so v osnutkih statutov, kolikor sem jih videl, po mojem 
mnenju prišle jasneje do veljave, čeprav se povsem strinjam z nekaterimi 
pripombami v poročilu odbora za pripravo zakonskih in drugih predlogov, da 
bodo v tej smeri potrebni še napori in določene izpopolnitve. 

Pri opredelitvi nalog občine sta se ves čas kazali in deloma še sedaj 
delujeta, po mojem občutku, dve skrajnosti, ki bi jih bilo pred dokončno 
redakcijo, ker namreč te stvari še obstoje oziroma še niso razčiščene, odpraviti. 

Prva je v tem, kot že poročilo poudarja, da se statut omejuje na zelo posplo- 
šene postavke na posameznih mestih, se pravi v bistvu na povzemanje vsebine 
ustavnih določb ali pa sicer na načelne deklaracije. Tu bo seveda potrebna 
izpopolnitev oziroma nova redakcija ustreznih določb. 

Druga skrajnost je po mojem mnenju v tem, da se za vsako ceno skušajo 
naloge in obveznosti občine do vseh podrobnosti razčleniti in takšne konkre- 
tizirati. To je med drugim posledica želja in zahtev organov in organizacij s 
posameznih področij, da bi, kot se reče, ta področja našla svoj prostor v statutu 
občine, seveda po možnosti čimvečji in čimbolj podrobno določen. Takšne težnje 
so, objektivno vzeto oziroma same po sebi, brez dvoma pozitiven odraz razvoja 
novih družbenih odnosov in pravilne predstave o vlogi statuta občine kot last1- 
nega, praktičnega in realnega dokumenta o samoupravi občine. Mnenja pa sem 
in se v tem oziru strinjam s stališčem v poročilu Republiškega sekretariata za 
zakonodajo, da bi bila pretiranost na omenjenem področju lahko škodljiva. 
Statut je osnovni akt samoupravljanja v občini, oziroma kot pravi tov. Kardelj: 
»temeljni dokument, ki zagotavlja socialistične družbene odnose in določa druž- 
beno-politični mehanizem za njihovo uresničevanje in nadaljnji razvoj-«. Statut 
kot tak dopolnjuje ustavno ureditev in je zato že po svoji naravi instrument 
trajnejšega pomena, ki naj stabilizira vsebino občinske samouprave in na tej 
osnovi omogoča njen nadaljnji razvoj, čeprav je seveda jasno, da se bo statut 
pozneje dopolnjeval v različnih smereh, med drugim se bo tudi usklajeval z 
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novimi, pa tudi z obstoječimi zakonskimi predpiši, ki tudi sami še niso usklajeni 
z ustavo. 

Statut po mojem mnenju ne more biti takšen akt, ki bi na posameznih 
področjih ali celo o posameznih vprašanjih konkretiziral trenutno politiko občine 
in dajal v vseh podrobnostih neposredne aktualne rešitve. Kot tak bi bil ne 
samo preobsežen in nepregleden, ampak bi nujno oviral zlasti občinsko skup- 
ščino pri izpolnjevanju — kot je bilo že ponovno poudarjeno — njene osnovne 
funkcije, ki jo ima po ustavi, to je da določa politiko in odloča o drugih te- 
meljnih vprašanjih, ki imajo pomen za politični, gospodarski, kulturni in druž- 
beni razvoj občine. 

Zato mislim, da je potrebno fiksirati naloge občine zlasti na področju druž- 
benih služb v racionalnem obsegu in v okviru stvarnih možnosti ter kolikor je 
mogoče v takšni obliki, da bosta čimbolj jasno opredeljena njihova vsebina in 
obseg. Ob tem pa je treba oceniti, v kakšni meri je potrebno in možno na posa- 
meznih mestih vnesti tudi eventualne podrobnosti, ne da bi to — iz tega vidika 
je treba stvar gledati — oviralo bodočo politiko občine. Mislim, da politika 
občine v tem smislu ne more biti podvržena, da tako rečem, režimu statuta, 
ker to ni naloga statuta, ampak mora biti toliko svobodna, da se lahko prilagodi 
konkretnim možnostim in konkretni situaciji. Menim, da je npr. osnutek občine 
Kranj, ki sem ga podrobneje pogledal, pri podajanju te materije in pri njenem 
dimenzioniranju v glavnem uspel. 

Drugo vprašanje, če dovolite tovariši, je pa vprašanje, o čemer je danes 
bilo že ponovno govora, o družbenem planiranju v občinskem- statutu. 

Poročilo odbora ugotavlja, da o nalogah občine na področju programiranja 
oziroma planiranja nadaljnjega gospodarskega razvoja določneje govorijo samo 
nekateri osnutki, ter smatra, da bi bilo treba v občinskih statutih predvideti 
določila, ki bi nakazala perspektivni razvoj posameznih gospodarskih področij, 
pa tudi posameznih panog. V tem smislu sem razumel tudi svojega pred- 
govornika. 

Meni se ob tem porajajo nekateri pomisleki. Če dovolite, bi jih povedal 
in obrazložil. 

Ena izmed glavnih, če ne osnovna funkcija vsake družbeno-politične skup- 
nosti, zlasti seveda občine kot temeljne take skupnosti v našem sistemu je 
usmerjanje razvoja, se pravi, odločanje o tem, v kakšni smeri se bom razvijal in 
v kakšnem tempu se bom razvijal. Pri tem ni mogoče ločiti gospodarstva od 
ostalih družbenih področij, kar vse predstavlja med seboj odvisno celoto. Zato 
se mi ne zdi prav, govoriti o planiranju gospodarskega razvoja občine kot 
samostojni funkciji, ampak je, mislim, treba govoriti o usmerjanju družbenega 
razvoja občine. Splošni akti tega usmerjanja, družbeni plani, morajo doseči tako 
gospodarski kakor tudi ostali družbeni razvoj kot celoto, kar izrecno določa 
tudi nova ustava in kar tudi izhaja iz poročila Odbora na drugem mestu. 

Nadalje. Usmerjanje družbenega razvoja se več ne izvršuje tako, kot v 
sistemu administrativnega socializma, z državnim gospodarskim planom kot 
splošnim predpisom, ki je v kvantitativnih odnosih neposredno določal produk- 
cijo in delitev. Usmerja se z družbenim planom, ki predvideva, s planom, ki 
predpostavlja delovanje zakona vrednosti, in trg, ter samostojnost delovnih 
organizacij, pri čemer, kot rečeno, zajema razvoj gospodarstva in materialne 
osnove drugih dejavnosti (kot pravi ustava) — usmerja pa se tudi s predpisi 
in drugimi splošnimi akti, s formiranjem družbenih skladov, s posebnimi eko- 
nomskimi intervencijami, priporočili itd. 
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Planiranje je sestavni del našega družbenoekonomskega sistema, kar velja 
tudi glede same metodologije planiranja. Vprašanja družbenoekonomskega si- 
stema pa, kot smo že rekli, niso stvar občinskega statuta. Zato po mojem mnenju 
ni mogoče terjati od občinskega statuta, da bo to vprašanje samostojno in po- 
drobno uredil. Meni se zdi v redu predlog besedila materialnih določb o usmer- 
janju družbenega razvoja v občini, ki naj bi kot osnovne prišle v statut. Mislim 
na predlog, ki ga je pripravil Republiški zavod za plan ob sodelovanju sekre- 
tariata za zakonodajo. Pri tem seveda dopuščam in sam smatram, da je 
mogoče, da se predlog tega besedila tudi spremeni in še dopolni. Mislim pa, da 
je osnovna fiziognomija tega predloga pravilno^ postavljena in na njega se 
sklicuje tudi omenjeno poročilo in tudi poročilo odbora, ki deloma njegovo 
vsebino povzema. Zlasti se mi zdi pri opredelitvi vsebine družbenega plana 
občine pravilen poudarek na razvoju terciarnih gospodarskih panog ter dejav- 
nosti družbenega standarda, ker je prav občinski družbeni plan za to neposredno 
poklican in je kot tak več kot predvidevanje, je bližji programu kot pa planu 
v vlogi akta, ki bi določal splošne proporce. Podrobnejša izdelava materialne 
vsebine družbenega plana in metodologije planiranja od tiste, ki je predlagana 
v omenjenem tekstu in ki so ga, kolikor vem, vse občinske skupščine že prejele, 
bo najbrž težko izvedljiva v občinskem statutu. To velja tudi glede vprašanj 
o medsebojnem odnosu med družbenim planom občine in plani delovnih orga- 
nizacij. Tudi to je mislim vprašanje sistema. 

Pač pa je na tem področju mesto tistim določbam v občinskih statutih, 
ki zagotavljajo, da bo družbeni plan ne od zgoraj dekretirani akti občinske 
skupščine, ampak res samostojen družbeni plan občinske skupnosti, 
ki ga sprejme njena skupščina, v skladu z družbenimi plani širših družbeno- 
političnih skupnosti. Predlog plana naj bo v resnici plod predhodnih razprav 
v organih družbenega samoupravljanja in med občani, posledica demokratič- 
nega postopka, soočenja mnenj in vsestranske ocene nasprotujočih si argu- 
mentov. Po mojih mislih naj bi torej statut poleg navedene vsebine družbenega 
plana, ki sem ga nakazal, obdelal predvsem vprašanja v zvezi s postopkom pri 
pripravi predloga plana, javne razprave o njem in sprejema končnega predloga 
v občinski skupščini, kar je mislim, večji del osnutkov statutov tudi storil. 

In končno. Posebej imam pomislek proti temu, da bi občinski statut moral 
obsegati določila, ki bi nakazala perspektivni razvoj posameznih gospodarskih 
področij in celo posameznih panog. Če se pri tem misli na normativni del 
statuta, in na to se z besedo »določila« najbrž misli, se mi to ne zdi v redu. 
Statut je kot že rečeno; temeljni akt samouprave občinske skupnosti, ki kon- 
kretizira njegovo vsebino in določi njen organizacijski mehanizem. S tega gle- 
dišča in v okviru sistema, ki je določen z republiško ustavo in zvezno ustavo 
ter z zakoni, je statut ustava občine in se po svojem bistvu ne razlikuje, seveda 
v omenjenem okviru, od ustav republike in federacije. Nobena od teh ustav ne 
obsega določb o razvoju gospodarstva oziroma njegovih posameznih panog ali 
področij. To ne bi bilo v skladu z njihovo funkcijo in po mojem mnenju, prav 
tako ni v skladu z vlogo statuta, ki jo 94. člen republiške ustave zelo jasno 
določa. 

Nakazovanje razvoja gospodarstva in njegovih panog in seveda tudi vseh 
drugih družbenih dejavnosti je predmet usmerjanja razvoja, se pravi politike, 
ki se določa z družbenim planom občine in z drugimi akti, ki se določa z ukrepi 
občinske skupščine, ki se določa z garancijami, s skladi, z intervencijami, s pri- 
poročili itd. Če bi ta materija prišla v statut, to je v njegove normativne 
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določbe, bi ne le statut spremenil svoje vloge, ampak bi, mislim tudi usmerjanje 
razvoja dobilo povsem drug značaj. Dobilo bi značaj splošnega predpisa, ki pa 
ga v našem sistemu samoupravljanja, delovanja zakona vrednosti in trga, 
mislim, ne more imeti. Statut bi preprečeval oziroma oviral samostojno dolo- 
čanje perspektivnih in letnih družbenih planov. 

Ko s tem zaključim, seveda nočem zanikati možnosti, da bi bila osnovna 
smer celotnega razvoja občine razvidna tudi iz statuta. Toda to ne v njenih 
normativnih določbah. To seveda ni isto, ker je normativni del statuta predpis, 
je »zakon«, je »ustava«. Drug značaj ima uvodni del statuta. -Zato mislim, da 
je mesto za to materijo v preambuli statuta, in sicer v obliki splošne orientacije 
oziroma smeri politike občine pri razvijanju gospodarstva in drugih družbenih 
področij. Pred očmi imam spet osnutek statuta občine Kranj, o katerem mislim, 
da je v tej smeri nalogo statuta v osnovi pravilno rešil, in da ni malo povedal 
o vprašanju, katera področja družbenega življenja v občini je treba razvijati 
v prihodnje. V tej obliki postavljen in nakazan perspektivni razvoj občine pred- 
stavlja v resnici, kot je predgovornik rekel, splošno orientacijo za dolgoročno 
politiko razvoja občine, ki se nato samostojno rešuje in konkretizira v družbenih 
planih in z drugimi akti usmerjanja tega razvoja in sicer tako kot neposredno 
terja življenje, ne pa kot bi v normativnem delu zavezoval statut za daljšo dobo, 
in sicer podrobno za posamezna področja. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima tovarišica inž. Marija Zu- 
pančič. 

Inž. Marija Zupančič: Tovarišice in tovariši! Želim razpravljati 
o vprašanjih stanovanjskih razmerij in o gradnji stanovanj ter o občinskih 
statutih. 

To vprašanje je v občinskih statutih večinoma obravnavano v istem po- 
glavju »zadovoljevanje skupnih potreb občanov«, vendar je obseg, ki zajema 
to področje v posameznih statutih, zelo različen in predvsem zelo splošen. Naj 
omenim samo nekatera vprašanja s tega področja, ki jih moramo rešiti v na- 
slednjih letih. Predvsem zahteva stanovanjsko gospodarstvo rešitev vprašanja 
cene stanovanj in stabilizacije teh cen. Po proučevanjih strokovnjakov je realna 
rešitev tega vprašanja v tem, da preidemo na montažni industrijski način 
gradnje stanovanj. Zato je nujno, da se podvzamejo smotrne družbene mere za 
pospešitev industrializacije in za zagotovitev njene racionalizacije. Pogoj za tak 
način gradnje pa je sprememba v financiranju in kreditiranju stanovanjske 
gradnje. Kreditiranje nakupa ali gradnje stanovanj naj bi se po novem oprav- 
ljalo preko bančno-kreditnega sistema iz namenskih sredstev, ki naj jih zagotovi 
družbena skupnost. 

Posebno važno vprašanje v sklopu celotnega stanovanjskega gospodarstva 
je vzdrževanje obstoječega družbenega fonda in enostavna reprodukcija. Analize 
kažejo, da je vrednost dezinvestiranega družbenega fonda stanovanj ogromna, 
npr. v naši republiki 49,7 milijiarde din, oziroma 2,2 milijarde letno. Takšno 
stanje nakazuje potrebo, da se na osnovi analize obstoječega stanja podvzamejo 
določeni ukrepi. 

V zvezi z rešitvijo tega vprašanja so v Zvezni Skupščini izdelali priporočilo 
o osnovah in principih za razvoj in izpopolnjevanje stanovanjskega gospo- 
darstva, ki v svojem prvem delu daje smernice za doslednejšo uporabo eko- 
nomskih principov tudi na področju koriščenja stanovanj. V ta namen naj bi 
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se formirale v občinah organizacije, ki bodo prevzele stanovanjske zgradbe in 
stanovanja v družbeni lastnini ter skrbele za razvoj in napredek stanovanjskega 
gospodarstva. Lahko pa občina poveri to skrb tudi samemu investitorju ali 
kateri drugi organizaciji pod istimi pogoji. Predvsem bi bile naloge te orga- 
nizacije, da bi skrbela za koriščenje celotnega stanovanjskega fonda v družbeni 
lastnini, za zamenjavo dotrajanih in izgradnjo novih stanovanjskih stavb in 
stanovanj, za investicijsko in tekočo vzdrževanje stanovanj in upravljanje sta- 
novanjskih zgradb. Pri tem pa mora stanarina pokriti stvarne stroške uprav- 
ljanja, tekočega in investicijskega vzdrževanja in del amortizacije, ki bo pred- 
pisan. V današnjih primerih pa stanarine, posebno še v starejšem stanovanjskem 
fondu, ne pokrivajo niti dejanskih stroškov vzdrževanja. 

V kratkem sem nakazala samo nekaj najvažnejših nalog, ki jih mora 
družbena skupnost rešiti. Nujno je, da občine v svojih statutih določijo z na- 
tančnimi določbami programiranje in planiranje stanovanjske gradnje s po- 
sebnim poudarkom na racionalnost, načine uporabe zemljišč in potrebe po 
gradnji komunalnih naprav, kar je v večini statutov, ki sem jih imela na razpo- 
lago od gorenjskih in nekaterih drugih občin, točno določeno. 

Nadaije je nujno, da občine v svojih statutih določijo principe, po katerih 
naj se organizira služba za vzdrževanje stanovanjskega fonda v družbeni last- 
nini. V nekaterih statutih je določba o vzdrževanju in gospodarjenju z druž- 
benim stanovanjskim fondom s posebnim členom določena in sicer tako, da 
občina za to dejavnost ustanovi posebno organizacijo. Tudi o financiranju grad- 
nje stanovanj je posebno določilo, s katerim občina zagotavlja sredstva za 
gradnjo stanovanj, kreditno politiko pa določa s posebnimi predpisi. Nasprotno 
pa imajo nekateri statuti samo določilo, da npr. občina, med ostalim skrbi za 
stanovanjsko graditev, in je to edino določilo ob vsej problematiki stanovanjskih 
razmer in gradnje stanovanj, kar pa je po mojem mnenju nezadostno obdelano. 

Drugo vprašanje, ki ga v tem poglavju obravnavajo nekateri statuti, je 
vprašanje skrbi za pravilno razdelitev stanovanj in za uveljavljanje stano- 
vanjskih-pravic občanov. Tu v glavnem vsi statuti zagotavljajo pravilno reše- 
vanje stanovanjskih pravic občanov in skrb za prvenstveno zagotovitev sta- 
novanj vojaškim in delovnim invalidom, borcem NOV in občanom, ki uživajo 
stalno občinsko podporo. 

Naj na zaključku omenim samo še en primer posebnega obravnavanja 
stanovanjskega vprašanja v nekaterih statutih: »Delovne organizacije zado- 
voljujejo tiste skupne potrebe svojih delavcev, ki zagotavljajo povečano delavno 
sposobnost kolektiva, med drugim menze, ustanove otroškega varstva, počit- 
niški domovi itd. Ce delovne organizacije teh skupnih potreb svojih delavcev 
ne zadovoljujejo, so dolžne iz skladov skupne porabe prispevati sredstva orga- 
nizaciji, ki te potrebe njihovih delavcev zadovoljujejo.« In nadalje tole določilo: 
»kadar delovne in druge organizacije z investicijsko dejavnostjo ali razširitvijo 
poslovanja povzročajo, da mora občina zadovoljevati večje skupne potrebe, 
morajo obenem zagotoviti občini tudi sorazmerni del sredstev za kritje pove- 
čanih skupnih potreb.« Ker taka določila posegajo v politiko investiranja in 
gospodarjenja samih delovnih organizacij, morajo biti določene v statutih teh 
organizacij, ne pa v statutih občine. 

Predsednik Janez Hočevar: Odrejam 20 minut odmora. (Seja je bila 
prekinjena ob 10.50 in se je nadaljevala ob 11.30.) 
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Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je Anton Žagar. 

Anton Žagar : Tovarišice in tovariši poslanci! V svoji razpravi bi želel 
povedati nekaj misli o odnosih med občinsko skupščino in delovno organizacijo. 

Če se opiram na ustavo, je občina temeljna družbeno-politična skupnost, 
kjer se zagotavljajo materialni in drugi pogoji za delo ljudi in za razvoj pro- 
izvodnih sil in usmerja ter usklaja razvoj gospodarstva in družbenih služb. V 
takšni ali širši skupnosti delujejo samostojne in samoupravne delovne orga- 
nizacije, ki ustvarjajo proizvode za zadovoljevanje družbenih, skupnih in oseb- 
nih potreb delovnih ljudi. 

Ob pripravah občinskih statutov se pojavlja največ problemov glede ure- 
ditve odnosov: občinska skupščina-delovna organizacija. Ti problemi se pora- 
jajo predvsem zato, ker se na eni strani enostransko pojmuje neposredno samo- 
upravljanje v občini, na drugi pa mnenje, da samostojno in samoupravno de- 
lovno organizacijo ne obvezujejo medsebojno usklajeni širši družbeni interesu 
Semkaj je lahko šteti tudi bojazen, da se bodo delovne organizacije s svojim 
samoupravnim mehanizmom zaprle vase in da jih ne bo zanimala občina. Ob- 
čina ■— pa kot vemo — je temeljna družbeno-politična skupnost, kjer naj se 
določajo, usklajajo in ustvarjajo pogoji za zadovoljevanje materialnih, socialnih,, 
kulturnih in drugih skupnih potreb občanov, in kjer se usklajajo posamezni 
skupni interesi s splošnimi. Obstajajo tudi pojmovanja, da se naj delovne orga- 
nizacije ukvarjajo samo s problemi proizvodnje v ožjem smislu, probleme kot 
so na primer vzgoja kadrov, stanovanjska izgradnja, šolstvo, zdravstvo, socialno 
skrbstvo in druge družbene službe, naj pa rešujejo občine s svojimi, dosedaj 
skromnimi proračuni. Ta bojazen je v nekaterih primerih današnje prakse ute- 
meljena. Zato se pojavljajo težnje, da si naj občina s svojim statutom zagotovi 
nasproti delovnim organizacijam učinkovite intervencije. To pa seveda ni v 
skladu z ustavo in samoupravljanjem v delovnih organizacijah. 

Jasno je, da se pojavlja vprašanje, kako in koliko daleč lahko občinski 
statut konkretizira odnose med občinsko skupščino in delovno organizacijo. 
Menim, da se mora v teh odnosih uveljaviti občinska skupščina kot najvišji 
organ samoupravljanja tako, da obravnava problematiko delovnih organizacij 
in da s sodelovanjem samoupravnih organov vpliva na njihovo pravilno in 
boljše gospodarjenje ter večjo odgovornost. S svojimi priporočili, predlogi in 
s strokovno pomočjo v raznih oblikah ter z vključevanjem delegiranih pred- 
stavnikov delovnih organizacij v občinske organe zaradi reševanja skupnih vpra- 
šanj, lahko občinska skupščina uspešno usklaja, usmerja in zagotavlja v dani 
razvojni stopnji materialne in druge pogoje za nadaljnji razvoj občine. 

Naloga občinskega statuta je, da določi način sodelovanja organov občine 
s samoupravnimi organi v delovnih organizacijah za uresničitev priporočil in 
predlogov občinske skupščine. V pravilen odnos je treba s statutom občine 
postaviti občinsko skupščino in delovne organizacije pri sestavljanju in spre- 
jemanju dolgoročnih programov in družbenih načrtov. Pri tem moramo vedeti, 
da je občinska skupščina najvišji organ družbenega samoupravljanja v občini. 
Tu se stikajo z ene strani možnosti, ki jih nudi materialna osnova občine, z 
druge strani pa potrebe, ki jih terja razvoj. Jasno je, da morajo biti potrebe 
usklajene z možnostmi. Zaradi širšega družbenega interesa je treba hitreje in 
intenzivneje razvijati neko ali nekatera področja, oziroma stroke, od katerih 
je odvisen splošen razvoj komune. Takšno vlogo je treba dati dolgoročnemu 
programiranju, v okviru tega pa družbenemu načrtu občine. Dolgoročni pro- 
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gram ali družbeni načrt občine mora temeljiti na zbiru medsebojno usklajenih 
programov in družbenih načrtov delovnih organizacij. 

Z občinskim statutom je treba zagotoviti načela pri sestavljanju in spre- 
jemanju načrtov. Pri tem naj sodeluje čim širša javnost, predvsem pa vsi, ki 
so glede programa in družbenega načrta najbolj zainteresirani. Družbeni načrt 
občine naj bo najširši dogovor javnosti na osnovi demokratičnih načel. S sta- 
tutom je treba določiti načelo, da so delovne organizacije dolžne dati občinskim 
organom potrebne podatke za sestavo občinskega družbenega načrta s področja 
njihovih dejavnosti in da morajo sodelovati pri njegovi sestavi. 

Z občinskim družbenim načrtom, ki naj bo usklajen z načrti delovnih 
organizacij in obratno, je treba nakazati tudi združevanje sredstev za skupne 
potrebe širše skupnosti in potrebe združevanja sredstev delovnih organizacij 
za načrtno investiranje gospodarstva v okviru dolgoročnih programov. Za ilu- 
stracijo naj navedem primer v ptujski občini. Tu gospodarske organizacije 
izkazujejo s svojimi programi za 1964. leto potreb za približno šestnajst milijard 
dinarjev, medtem-ko bo v občini skupaj z vsem gospodarstvom na razpolago 
le nekaj nad 2 milijardi. Jasno je, da bi se moralo s pametnimi načrti in z zdru- 
ževanjem vseh razpoložljivih sredstev združiti vsa prosta sredstva za potrebe 
tistih investicij, ki so ekonomsko najbolj utemeljene in ki se bodo tudi naj- 
hitreje vračale. To pa naj bo prikazano v družbenem načrtu občine. 

S statutom ne bo mogoče zapreti vrat ali kakorkoli določiti načela zdru- 
ževanja sredstev za kakršnekoli namene. Čeprav je združevanje sredstev na 
ravni občine in širših skupnosti utemeljeno in v skladu z ustavo ter z zakoni, 
pa je kljub temu treba v občinskem statutu obdelati združevanje sredstev tako, 
da se postavijo načela, na osnovi katerih naj bi se združevala sredstva na raz- 
ličnih nivojih in za različne potrebe v občini. Posebno vlogo pri združevanju 
sredstev bodo morale imeti komunalne banke; nanje bo treba prenesti kot zelo 
pomembno nalogo združevanje vseh prostih sredstev gospodarskih organizacij. 
Tako bo mogoče aktivirati in angažirati vse rezerve, ki so še danes v neko- 
riščenih skladih gospodarskih organizacij. Zaradi tega bi bilo prav, da bi v sta- 
tutih občin le nekoliko bolje konkretizirali funkcije in vlogo komunalnih bank. 
Te morajo imeti ob decentraliziranih sredstvih bistveno drugačno vlogo, kot 
so jo imele do včeraj. 

Predsednik Janez Hočevar: Razpravljal bo poslanec Lado Mahnič. 

Lado Mahnič: Tovarišice in tovariši poslanci! Čeprav je že nekaj 
tovarišev obravnavalo tisto poglavje v občinskih statutih, ki govori o odnosih 
med delovno organizacijo in komuno, menim, da je to področje še vedno med 
pomembnejšimi, saj namreč ni dovolj jasnosti v sedanjih osnutkih občinskih 
statutov. 

Pri sestavi statutarnih določil o odnosih med občino in delovno organizacijo 
so nastale težave — po mojem mnenju — s tem, ker že od početka ni bilo 
pravega izhodišča. Občine so si hotele zagotoviti s svojimi statuti nasproti 
delovnim organizacijam močnejši položaj, ki naj bi jim zagotavljal učnkovi- 
tejšo intervencijo. V odnosih med občinsko skupščino in delovno organizacijo 
bi se morale občinske skupščine predvsem uveljaviti kot najvišji organ družbe- 
nega samoupravljanja in vplivati na boljše gospodarjenje in večjo odgovornost. 
Občinska skupščina daje namreč delovnim organizacijam lahko le priporočila, 
predloge, mnenja, razne oblike strokovne pomoči in tako> dalje. Zato je jasno, 
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da morajo občinski statuti v odnosih do delovnih organizacij izhajati iz načela, 
da si občina ne more v nobenem primeru lastiti pravic in takšnih prisilnih 
ukrepov nasproti delovnim organizacijam, ki bi škodili utrjevanju njihovega 
samoupravljanja. Prav tako menim, da ni prav, da občinski statuti v odnosih 
do delovnih organizacij komunalnega značaja kot so trgovina, uslužnostna obrt 
in tako dalje, določajo osnovne pogoje za delo teh organizacij. To je v nasprotju 
z načeli samoupravljanja. S tem tudi ni dana možnost, da bi te delovne orga- 
nizacije poslovale po načelu delitve po delu, ker bi bile tako omejene pravice 
kolektiva in samoupravnih organov. Zato bi se morali izogniti takim stališčem 
v občinskih statutih s tem, da bi delovnim organizacijam določili le merila 
komunalnega značaja in pogoje za opravljanje njihovih dejavnosti po načelih 
samoupravljanja. 

Prav tako je danes že nekaj govornikov, predvsem pa tovariš Globevnik, 
obravnavalo tista določila v občinskih statutih, ki obravnavajo programiranje 
in planiranje. Mislim, da je bilo stališče tovariša Globevnika zelo pozitivno, 
in sicer, da bi morali v programih po posameznih gospodarskih strokah in 
področjih le nakazovati glede tega v načelu določene odnose, ki naj bi v pre- 
ambuli dejansko dajali tak program v statutih. V občinskih statutih so tudi 
še vedno premalo obdelana vprašanja integracije, dalje združevanja sredstev, 
vloga občine pri dajanju pomoči in iniciative delovne organizacije. Menim, da 
ni še v zadostni meri obdelano vprašanje družbenega nadzorstva in tako dalje. 
Skratka, te probleme bi morali v naslednjih razpravah še bolj temeljito raz- 
čistiti in jim potem dati v končni fazi izdelave statutov tudi pravo mesto v 
odnosih delovna organizacija — občinska skupščina. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je podpredsednik 
okrajne skupščine Ljubljana, dr. Viktor Damjan. 

Dr. Viktor Damjan: Uvodoma bi želel poudariti, da danes, ko 
razpravljamo o statutih občin, o tej temeljni in največji listini, ne more ta 
listina obravnavati in zajeti vseh tistih vprašanj, ki zadevajo občino kot tako. 
Ta listina lahko zajame predvsem tista pomembna vprašanja, ki so značilna 
in specifična za obstoj in razvoj določene občine. Menim, da bi bilo treba paziti 
pri tem predvsem na to, da bodo določila statutov v skladu z ustavo, da ne bi 
bila določila nasproti zakonskim predpisom, se pravi, da se ne bi pojavilo vpra- 
šanje njihove zakonitosti. Statuti naj bi urejali v skladu z ustavo in zakoni 
tiste osnovne odnose v občini, ki so predmet nadaljnjega razvoja, se pravi, da 
bi bil statut orientacija za nadaljnje delo občinske skupščine in, da ga bo 
skupščina kasneje naprej razvijala s svojimi predpisi, odloki in z drugimi akti. 

Ko sem proučeval statute nekaterih občin, sem naletel na nekatere po- 
manjkljivosti, ki bi jih tu rad danes omenil. 

Večina statutov našteva v uvodnih določbah pravice in dolžnosti občine. 
Nasprotno pa nekateri statuti ne naštevajo oziroma ne navajajo nobenih nalog 
občine. Tako je npr. — bom zelo jasen — v 3. členu osnutka statuta občine 
Ljubljana-Bežigrad zapisano tole: »Občani imajo v občini zlasti naloge, pra- 
vice in dolžnosti, da med drugim: .usmerjajo in usklajujejo razvoj gospodarstva, 
družbenih služb in drugih dejavnosti'« itd. 

Zdi se mi, da je ta koncept statuta v tem določilu nepravilen. V statutu bi 
bilo treba dosledno uveljaviti koncept občine kot nosilca nalog, ki so brez 
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dvoma naloge občine in ne občana. Občina je npr. dolžna zagotoviti funkcio- 
niranje zdravstvene službe, šolstva itd. na svojem območju v tistem obsegu, ki 
ga določajo zakoniti predpisi. Ne more pa občina na primer vprašanje zago- 
tavljanja zdravstvenega varstva — to je zdravstvene politike, ki jo vodi občina 
— prenašati na občana. 

Na drugi strani imamo pa diametralno* nasproten pojav, ko se krnijo pra- 
vice občanov, ki so že zagotovljene v zvezni ustavi. 

Medtem ko zvezna ustava v 34. členu govori o uresničevanju pravice ob- 
čana do družbenega samoupravljanja, je npr. statut občine Ljubljana-Center 
v 11. členu dal to pravico občanu s tem, da »občani sodelujejo pri opravljanju 
nalog občine«. Nadalje pravi zadnji odstavek tega člena: »V skladu s statuti 
delovnih organizacij sodelujejo občani v organih delavskega oziroma družbe- 
nega samoupravljanja teh delovnih organizacij«. Menim, da občinski statut ne 
more zmanjšati te izvirne, statutarne pravice, ki mu jo je dala zvezna ustava 
ko pravi: »Občanu je zajamčena pravica odločati o teh in teh stvareh«. V 34. 
členu zvezne ustave so celo taksativno določene v sedmih odstavkih pravice, o 
katerih odloča občan. Mislim, da ne gre tu samo morda za slabo formulacijo 
ali za — denimo, pravno netočnost — marveč gre tudi za globlji politični 
smisel. Ze precej je bilo o tem razprav in tudi danes so tukaj na to opozarjali 
prejšnji govorniki. Tudi tovariš Kardelj je v svojem zadnjem govoru govoril o 
tem. Gre torej za to, da mi ne moremo zmanjševati pravic občana, tistih pravic, 
ki jih ima zagotovljene z ustavo. Ce bi zmanjšali te pravice, bi občana demo- 
bilizirali. Občan pa je subjekt teh pravic, je tisti, ki neposredno uresničuje 
samoupravljanje in torej ne more biti objekt samoupravljanja. 

Ce se ozremo po statutih oziroma njihovih določilih, ki zadevajo družbena 
področja, vidimo1, da ima večina statutov glede te dejavnosti poglavje »Zado- 
voljevanje skupnih potreb občanov« ali pa poglavje »družbene službe«. V teh 
določilih manjka jasnih nalog, ki jih ima občina na področju šolstva, zdravstva, 
izobraževanja, prosvete, kulture, telesne vzgoje itd. V nekaterih statutih so te 
naloge občine zelo medlo in nedoločeno omenjene. V osnutku statuta občine 
Grosuplje je poglavje »Obveznosti občine na posameznih področjih«. Občan, 
ki prečita to poglavje, ne najde nobene določene obveznosti občine na področju 
šolstva, kulture, zdravstva, socialnega varstva itd. Kot primer naj navedem iz 
tega statuta določilo, ki pravi: »Občina lahko daje štipendije za študij na 
visokih, višjih in strokovnih šolah.« Zdi se mi, da je taka formulacija preveč 
abstraktna. Določilo statuta naj pove kaj, kakšne kadre potrebuje Grosuplje in 
katere naj štipendira. Vemo*, da danes občina potrebuje kadre na področju 
zdravstva, šolstva itd. Zdi se mi, da je to preveč deklaratorno. Prav podobno 
zasledimo recimo v statutu škofjeloške občine, kjer so deklaratorne izjave, kot 
npr. »skrbi za organizacij o* in delovanje raznih oblik, skrbi za ustanavljanje 
in delovanje zavodov, skrbi za dobro učno vzgojo« itd. V osnutku statuta občine 
Novo mesto ne najdemo v členih, ki govorijo o izobraževanju občanov, nika- 
kršnih določb o štipendiranju kadrov, čeprav vemo, kakšne so potrebe po 
kadrih v tej občini in tudi vemo, da so dejansko štipendirali te kadre. Samo v 
statutu o tem ničesar ne govorijo. Deklarativne obljube na tem področju, izra- 
žene v nekaterih osnutkih statutov, ne mobilizirajo občanov s svoj o vsebino. 
V statutu bi morala po mojem mnenju biti izražena perspektiva, sistem skrbi, 
da bo občan zainteresiran za vsakoletno programiranje družbenih služb in jasno 
tudi na delitvi sredstev. 

10 
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Zelo malo govorijo določila občinskih statutov o medobčinskem sodelo- 
vanju, kot npr. o medobčinskem sodelovanju na področju družbenih služb, 
zdravstva, šolstva, inšpekcijskih služb itd. Občine bi morale imeti ne glede 
na to, ali imajo strokovno šolstvo ali ne, ali pa imajo morda druge oblike 
strokovnega izobraževanja, določila glede takšnega šolstva. Prav bi bilo, če bi 
bilo nekaj besed tudi o odnosih med ustanoviteljem in občino kot sofinan- 
cerjem, če občina ni ustanovitelj. 

Nadalje bi želel spregovoriti nekaj besedi o delovanju občinske skupščine. 
Ze današnji govorniki so govorili o tem in zato bi se omejil samo na neko 
ugotovitev, in sicer, da bi se morala naša občinska skupščina, kot najvišji pred- 
stavniški organ na območju občine uveljaviti predvsem v svoji družbeno- 
politični vlogi. Občinska skupščina ne bi smela biti obremenjena z zadevami, 
ki niso splošno političnega pomena. Vse te zadeve bi lahko prenesla na svoje 
izvršilno-politične organe, to1 je na svete. Če pogledamo dnevne rede naših 
občinskih skupščin, vidimo, da so natrpani z zadevami, ki niso splošno poli- 
tičnega pomena. V statutih občin, tako npr. v osnutku statuta občine Novo 
mesto določa člen 143., da občinska skupščina opravlja na sejah še vedno 
kar 22 zadev. Ce primerjamo člen 101. ustave SR Slovenije, ki našteva v 2. 
odstavku zadeve, ki jih mora skupščina opraviti na seji, vidimo, da je na seji 
občinske skupščine nepotrebno obravnavati več kot polovico — v statutu na- 
štetih nalog. Takšne naloge bi občinske skupščine lahko odstopile svetom, 
s čimer bi se razbremenile. Nedvomno bi bili tudi dnevni redi krajši, seje 
bi bile s tem krajše in bi se torej tisto gradivo, ki bi se obravnavalo na 
sejah občinskih skupščin tudi lahko obdelalo kvalitetnejše. Res npr. ni nujno, 
da bi bila občinska skupščina preobremenjena z reševanjem denimo zadev 
na področju prometa z zemljišči, komu bodo dali parcele itd. 

V statutih občin je bolj malo besed o tem, da mora biti skupščina obrnjena 
nasproti občanom in samoupravnim organizacijam, to je k javnosti, da mora 
svoje metode dela usmerjati tako, da omogoči javnosti vpliv na reševanje 
zadev, da se zadeve rešujejo čimbolj skladno s hotenjem in z voljo volivcev. 
Naj volivci odločajo o politiki občine, glede na to, da so bili predhodno konzul- 
tirani. Skupščina, kot pravi tovariš Kardelj, je »gibalo družbenih prizadevanj 
za demokratično urejanje tekočih problemov v družbenem življenju«. 

Nadalje bi morala biti v naših statutih rešena vprašanja, ki odgovarjajo 
na to, kakšen je naš demokratičen mehanizem, na primer glede upravljanja 
skladov, kako se sploh vodi politika, kako upravni odbori prihajajo pred svoja 
volilna telesa, da polože račun o svojem delu in da omogočijo volilnemu telesu, 
da npr. vpliva na politiko skladov na tiste organe upravljanja, ki jih postav- 
ljajo volilna telesa. Nekateri statuti ne vsebujejo nikakršnih konkretnejših 
določb O1 odgovornosti oziroma javnosti dela organov občinske skupščine in 
drugih organizacij na področju občine. 

Nadalje se mi zdi, da bi bilo prav, če bi se statuti nekoliko dotaknili tudi 
določb o upravnih organih občinske skupščine. Te določbe so namreč še vedno 
take, da uprava usmerja svojo dejavnost k izvajanju predpisov namesto, da 
bi prevzela nase tudi vse večje in večje število problemov, ki so jih morda 
doslej čestokrat reševali podpredsedniki, predsedniki ali pa sveti. 

Le malokateri statut se je dotaknil reelekcije tajnikov občinske skupščine 
ali načelnikov. Določbe o reelekciji navedenih uslužbencev sicer ne pomenijo, 
da ne bi mogli biti ponovno izvoljeni. Vendar zahteva načelo javnosti, da 
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se o njihovem delu razpravlja, da se jih lahko odstrani s položaja, če so 
neskrbni, neodgovorni, ne delajo dobro s strankami ali pa niso strokovnjaki in 
se ne dajo prevzgojiti. 

To je bilo samo nekaj primerov, ki sem jih izluščil ob čitanju statutov 
naših občin. 

V zvezi z razpravo občinskih statutov je seveda še vrsta vprašanj, ki so 
deloma politične, deloma pravno-organizacijske prirode. Ta vprašanja bo treba 
rešiti še pred dokončnim sprejemom statutov. Statuti bodo toliko boljši, kolikor 
bodo ustvarili z določili pogoje za uresničevanje političnih in osebnih pravic 
občanov ter usklajevali in usmerjali interese posameznikov in kolektivov z 
interesi občine. 

Predsednik Janez Hočevar: Razpravljal bo poslanec Socialno- 
zdravstvenega zbora, Rajko Ješovnik. 

Rajko Ješovnik: Tovarišice in tovariši! V svoji razpravi se želim, 
dotakniti predvsem nekaterih določb občinskih statutov in osnutkov statutov 
delovnih organizacij s področja družbenih služb, ki obravnavajo področja 
zdravstva in socialnega varstva1, Določbe občinskih statutov, ki obravnavajo 
zdravstvo in socialno varstvo1, sb v sedanjih osnutkih bolj sistematične in 
stvarne, kot so bile v prvih osnutkih. Zajemajo namreč več konkretiziranih 
ustavnih načel na področju družbenih služb v posameznih komunah. Kljub 
temu pa je treba opozoriti na nekatere pomanjkljivosti, ki so značilne za 
večino osnutkov statutov. Tako je v določbah o pravicah in dolžnostih občanov 
pogostokrat izostala primerna uzakonitev ustreznih oblik realizacije splošnih 
predvsem pa posebnih pravic in dolžnosti občanov. To velja za področje zdrav- 
stva in še toliko bolj za področje socialnega varstva, kjer so pogosto dekla- 
rativno naštete splošne pravice in dolžnosti brez ustrezne realizacije. 

V mnogih osnutkih statutov so v določbah o zdravstvu in socialnem varstvu 
pomanjkljivo razmejene pristojnosti organov upravljanja občinske skupščine, 
predvsem pristojnosti posameznih svetov, komisij in odborov, ki naj bi v celoti 
izvajali določbe občinskih statutov ter veljavnih predpisov s področja druž- 
benih služb v zdravstvu in socialnem varstvu. Pogostokrat se pri predvideni 
organizaciji sveta za socialno varstvo vključuje v njegovo pristojnost vsa de- 
javnost socialnega varstva. Ta pa je v praksi močno zdiferenoirana in zajema 
poleg reševanja problemov s področja socialno-varstvenega dela, ki ima pred- 
vsem kurativen značaj, še vrsto preventivnih problemov: od otroškega varstva, 
stanovanjske problematike, varstva družine in podobno, do preventivnih ukre- 
pov v odstranjevanju vzrokov in pojavov, ki povzročajo vzgojne, socialne 
in zdravstvene probleme. 

Relativno dobro ureja ta vprašanja statut občine Ljubljana-Moste. Otroško 
varstvo in vzgoja otrok se v tem osnutku statuta pojavljata v poglavju, ki 
govori o šolstvu, socialnem varstvu in krajevnih skupnostih. To področje je 
dobilo v statutu zaradi svojega pomena samostojno mesto, od katerega se 
prepleta v novih oblikah odnosov glede dolžnosti in skrbi za otroško varstvo 
in vzgojo s področja drugih družbenih služb. Samostojno formulirana načela 
so pomembna zato, ker otroško varstvo ne more biti združeno s socialnim 
varstvom. Po svojem bistvu varstvo otrok namreč ni socialna kategorija v 
smislu skrbi za preprečevanje in nastopanje socialnih problemov, marveč je 
samostojna kategorija varstva in vzgoje otrok zaposlenih staršev. 
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Razvoj varstvenih zavodov, oblik otroškega varstva in vzgoje, je torej 
naloga vseh samoupravnih organov delovnih skupnosti, ki zaposlujejo delovne 
ljudi, to je starše. Občinska skupnost je dolžna s svojimi načrti usklajevati 
odnose investicijskih naložb in potrošnje tako, da ne bosta zanemarjena varstvo 
in vzgoja otroka. V osnutkih pogrešamo določilo o tem, da so investitorji 
stanovanjskih gradenj dolžni skrbeti za prostore, kjer naj se odvijajo oblike 
otroškega varstva. Toi problematiko bi morali obravnavati urbanistični načrti 
naselij. 

Kot pozitivna novost so v nekaterih osnutkih statutov predvidene določbe, 
ki nalagajo občini, razen izdelave načrta razvoja mreže socialnih služb, tudi 
skrb za tako izgradnjo naselij in stanovanj, kjer se upoštevajo življenjske 
potrebe občanov. Načrtna gradnja in upoštevanje teh načel onemogočata nam- 
reč možnosti, da bi nastajali novi socialni problemi. 

V osnutkih občinskih statutov prav tako- ne zasledimo, da bi socialne službe 
uvajali tudi v zdravstvo. Dokazano je in je splošno znano, da lahko v dolo- 
čenih primerih dosežemo popolne uspehe medicinske rehabilitacije le s pomočjo 
strokovne socialne službe. Prav isto tudi v vzgojno-izobraževalnih zavodih in 
v gospodarskih organizacijah. 

Dokaj nejasna so tudi določila o skrbi za starostnike. Pomanjkljivo ali 
pa sploh ne urejajo statuti vprašanj politike zaposlovanja delavcev. V občinskih 
statutih je posvečeno1 premalo pozornosti dolgoročnemu programiranju razvoja 
na obeh področjih družbenih služb, tako zdravstva kot socialnega varstva. Če 
pa je takšno programiranje predvideno, je čestokrat deklarativno. Določbe so 
izolirane od potreb in možnosti v okviru predvidenih sredstev in načinov za 
financiranje. 

Pri določbah o financiranju zdravstva in socialnega varstva so določbe o 
financiranju perspektivnega razvoja obeh področij pomanjkljive in skope. Obi- 
čajno predvidevajo le financiranje iz proračunov, predvsem za potrebe social- 
nega varstva. Kolikor so predvideni skladi za perspektivni razvoj obeh področij, 
ni največkrat besed o osnovah za delitev sredstev tem skladom. Na področju 
financiranja so značilne odločbe kot na primer: »Za izvrševanje nalog s pod- 
ročja socialnega varstva zagotavlja občina potrebna sredstva iz proračuna.« 
Ponekod je sicer še dodano: »ali iz sklada za socialno varstvo.« Ali na primer: 
»Občina posebej pospešuje razvoj preventivne zdravstvene službe in zago- 
tavlja zato potrebna sredstva, kolikor ni ta obveznost naložena drugim orga- 
nizacijam.« 

Za uspešno programiranje razvoja posameznih služb in instituoij ter ce- 
lotnega področja zdravstva in socialnega varstva je posebnega pomena tudi 
enotno, smotrno* in ustrezno zbiranje statističnih podatkov in njihova obdelava. 
Za to pa bi morali predvideti tudi osnutki občinskih statutov ustrezne oblike 
in ukrepe. 

Uporaba podatkov s področja zdravstva in socialnega varstva naj bi služila 
tudi kot osnova za intenziteto financiranja določenih potreb ne le pri razvoju 
kapacitet, marveč tudi pri usposabljanju strokovnih kadrov. 

Omeniti je treba tudi dejstvo, da so v določenih primerih v osnutkih ob- 
činskih statutov še vedno zgolj prepisane ustavne določbe o zdravstvu in 
socialnem varstvu. In še več. So tudi primeri, ko so občine dobesedno prepisale 
vse določbe o zdravstvu in socialnem varstvu ena od druge. Naj navedem 
primer dveh občin, ki v osnutkih statutov v sedmih, popolnoma enakih členih 
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navajata določbe s področja zdravstva in socialnega varstva. Že termin »so- 
cialna zaščita« nas opozarja na neprimeren izraz — in je razlika le v enem 
členu, kjer na primer prva občina navaja v zadnji alinei tega člena »opravlja 
druge naloge s področja zdravstva in socialnega varstva«, drugi osnutek pa 
navaja v zadnji alinei »skrbi za organizacijo družbene prehrane«. 

Pri pregledovanju osnutkov statutov delovnih organizacij s področja druž- 
benih služb kot so zdravstvo in socialno varstvo, lahko ugotovimo predvsem 
naslednje: Zelo pomanjkljivo obdelujejo nekateri statuti odnose zavodov do 
občinske skupščine in njenih organov. Značilno je tudi, da na primer zdrav- 
stveni zavodi skoraj ne omenjajo odnosov do komunalnih zavodov za socialno 
zavarovanje, do njihovih organov upravljanja in skupščin skupnosti socialnega 
zavarovanja. V statutih ni navedeno razmerje do zdravstvenih In socialnih 
centrov, čeprav daje zdravstveni center strokovno mnenje o programu zdrav- 
stvenega zavoda. Prav ta odnos navzven je šibka točka večine statutov. Se 
posebej velja ito za socialne zavode, ki imajo večinoma medobčinski značaj. 
Družbeno-politična skupnost, predvsem občina, opravlja družbeno nadzorstvo 
nad zdravstvenimi in socialno-varstvenimi zavodi. Statut mora povedati, v čem 
je to nadzorstvo, predvsem pa, da lahko daje občinska skupščina splošne smer- 
nice in priporočila za delo, pripombe k delitvi dohodka, da lahko razpravlja 
o delovnem programu in podobno. Tudi ni opredeljena vloga družbenega 
organa upravljanja na tem področju, kot neposredne vezi med občani in de- 
lovno organizacijo. 

Številne organizacije zaostajajo z izdelavo statutov predvsem zaradi ne- 
usklajenih veljavnih predpisov z novo ustavo. Ti predpisi predvsem zavirajo 
jasna določila o naslednjih vprašanjih: ali je treba statute sestavljati glede 
določil o organih upravljanja na temelju veljavnih zakonov ali pa je treba 
čakati na n&ve usklajene predpise? Kakšne so pravice raznih organov uprav- 
ljanja in kako bo zagotovljena udeležba javnosti pri upravljanju določenih 
zadev? Kako je z ustanoviteljstvom in soustanoviteljstvom? Kakšen je odnos 
med dejavnostjo, delovnim programom in financiranjem? Zato so mnogi statuti 
morda prav zaradi navedenih ovir sestavljeni na osnovi nekdanjih pravil in 
sicer tako po razvrstitvi vsebinskih vprašanj, kot tudi na poudarku določenih 
nebistvenih vprašanj. Omeniti je treba, da bi bilo v osnutkih statutov nujno 
poudariti predvsem neposredne oblike upravljanja, razčleniti pravice in dolž- 
nosti delovne skupnosti in postaviti ta vprašanja oziroma te določbe v ospredje. 

Statuti bi morali jasneje določiti tudi pravice neposrednih koristnikov. 
Na primer: možnosit pripomb, prosta izbira zdravnika in drugih zdravstvenih 
delavcev in zavodov, možnost ugovora, povračilo prizadejane škode, pravica 
do obveščanja in način obveščanja o delu zdravstvenih in socialnih zavodov, 
ankete, humani odnosi in podobno. Vsem zainteresiranim družbenim in de- 
lovnim organizacijam ter tudi samim občanom je treba omogočiti vpogled v 
tisto delo zavoda, ki ima poseben pomen za občane. Statuti zdravstvenih za- 
vodov in še posebej obratnih ambulant, bi morali jasneje izkazovati usmer- 
jenost teh zavodov v preventivno delo. Morali bi vsebovati tudi določbe o 
najtesnejšem sodelovanju z gospodarskimi organizacijami, za katere delajo, in 
o sodelovanju s komunalnimi skupnostmi socialnega zavarovanja. 

V statutih je premalo dosledno opredeljena smotrna organizacija dela in 
gospodarjenja ob upoštevanju splošnih družbenih normativov, premalo je do- 
ločb o perspektivnem načrtovanju, o sodelovanju istovrstnih delovnih orga- 
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nizacij na področju združevanja sredstev, izvrševanja skupnih programov in 
podobno. 

V občinskih statutih, kot tudi v statutih delovnih organizacij s področja 
zdravstva in socialnega varstva, je premalo obdelano sodelovanje med občinsko 
skupščino in delovnimi organizacijami, ki se čestokrat konča le pri naštevanju 
določil veljavnih predpisov, ne pa na konkretizaciji le-<teh in na upoštevanju 
krajevnih razmer. 

V občinskih statutih je pomanjkljivo obdelano tudi vprašanje štipendi- 
ranja kot druge oblike vzgoje in skrbi za izobraževanje potrebnih strokovnih 
kadrov. Enaka ugotovitev velja za večino osnutkov v statutih delovnih orga- 
nizacij s področja zdravstva in socialnega varstva. Tako bi morali občinski 
statuti, kot tudi osnutki statutov delovnih organizacij, z določbami o primernem 
perspektivnem razvoju in programiranju izobraževanja strokovnih kadrov, rea- 
lizirati tudi svojo kompleksno skrb za perspektiven razvoj obeh področij druž- 
benih služb. Ob upoštevanju ugotovitev odprtega pisma Glavnega odbora SZDL 
Slovenije bi bilo nujno, da odpravimo te pomanjkljivosti. 

Nujno je, da tudi delovne organizacije s socialno-zdravstvenega področja 
pohitijo z delom pri izdelavi statutov. Zaskrbljujoč je namreč podatek o orga- 
nizacijah, ki še niso niti začele pripravljati statute. Teh je namreč na področju 
zdravstva okrog 20 °/o, na področju socialnega varstva in socialnega zavarovanja 
pa približno 30*Vo. Po posameznih okrajih so pri tem zelo velika nihanja. 
Tako je na primer v okraju Maribor le približno 3*Vo delovnih organizacij s 
tega področja, ki še niso začele s tem delom. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima poslanec Tcne Florjančič. 

Tone Florjančič: Tovarišice in tovariši! Osnova za samoupravno 
aktivnost občanov in njihovo aktivno udeležbo pri usmerjanju občinske po- 
litike je nedvomno načelo javnosti in informiranosti. 

Načelo javnosti in samoupravna pravica občana sta tesno povezana čini- 
telja; njuna pomembnost pa mora priti do izraza v vsakem statutu. Prisotna 
mora biti tudi tedaj, ko se razpravlja o ekonomskih in družbenih odnosih v ko- 
muni, o vlogi krajevne skupnosti, o zborih volivcev oziroma vedno tedaj, ko se 
razpravlja o kakršnemkoli vprašanju, ki zadeva človeka in njegov odnos do 
reševanja posameznih problemov. Javnost in vpliv občana na občinsko politiko 
ne bomo mogli, vsaj ne uspešno, zagotoviti zgolj z deklarativnim obravna- 
vanjem teh načel, ki jih sicer že jasno zagotavlja naša ustava. 

Občinski statuti morajo' zagotoviti uresničenje teh načel tako, da se utrdijo 
vsi tisti postopki in metode, ki bodo zagotovili čimvečji vpliv občanov pri 
reševanju vseh problemov, ki zadevajo njihov lasten položaj in mesto v druž- 
beni skupnosti ob istočasnem upoštevanju družbenih interesov. Statut mora 
torej biti tisti akt, ki se bo lahko s sodelovanjem vseh občanov učinkovito 
zopersitavil vsem mogočim pojavom samovolje, birokracije in tehnokratskega 
reševanja določenih vprašanj, bodisi s strani posameznikov ali organov. 

Ne moremo trditi, da dosedanji osnutki občinskih statutov ne dajejo ob- 
čanom načelnih pravic do sodelovanja pri oblikovanju občinske politike. Že 
sam, zelo širok mehanizem samoupravnih organov, kot so sveti in komisije 
občinske skupščine, upravni odbori skladov, sveti krajevnih skupnosti, zbori 
volivcev itd., ki jih vsebujejo oziroma predvidevajo staituti, v načelu zagotavlja 
te pravice. Trdimo lahko, da so redki tisti statuti, ki s svojo vsebino in določili 
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omogočajo vsestransko in dejansko koriščenje teh pravic. Vsi statuti npr. pred- 
videvajo, da je treba dati občanom — volivcem v poprejšno obravnavo druž- 
bene plane, proračune, perspektivne programe občin, urbanistične rešitve itd. 
Ta zagotovila so sicer pravilna, vendar so zelo načelna in ne dajejo jamstva 
za aktivno sodelovanje občanov pri sprejemanju teh dokumentov. Manjkajo 
namreč konkretnejša določila o seznanjanju občanov z vsemi tistimi materiali, 
ki so sprejeti kot osnutki. Vsebina statutarnih določil ni takšna, da bi dajala 
občanu vlogo proizvajalca in upravljalca, torej tistega činitelja, ki ne spremlja 
samo, marveč tudi neposredno sodeluje pri razvoju posamezne komune. 

Spričo tega ugotavljamo, da so razprave na zborih volivcev čestokrat 
nekonkretne in niso odraz usklajenosti med osebnimi interesi posameznika in 
interesi družbene skupnosti. Te razprave vse preveč dobivajo subjektiven zna- 
čaj pri obravnavanju določenih problemov, so zelo posplošene ali pa se raz- 
pravljalci izgubljajo zaradi nepoznavanja problema v obravnavah o zelo drob- 
nih ali celo neadekvatnih vprašanjih. 

Razumljivo, da tak način razprave ne zajame občana. Ne more doseči, 
da bi prišlo do dejanskega aktivnega ustvarjalnega odnosa nasproti vsem 
tistim vprašanjem, ki jih sicer pozna, toda se z njimi verjetno nekoliko bolje 
spozna šele na zboru volivcev. Lahko rečemo torej, da občana bolj dezorientira 
občaisno, zgolj informativno in pavšalno obveščanje in obravnavanje problemov 
kot, da bi ga spodbudilo k aktivni udeležbi. Zato bi bilo potrebno, da vsaka 
skupščina in tudi delovna organizacija izdelata take pokazatelje, ki bodo ob- 
čanu omogočili jasen vpogled v obstoječe stanje, da bo vsak občan lahko na 
osnovi tako izdelanih in oblikovanih pokazateljev gospodarskega in družbe- 
nega razvoja imel jasno sliko o perspektivi in razvoju tiste skupnosti, katere 
član je. 

Tako bomo dosegli kvalitetnejše, konkretnejše in predvsem hitro, dina- 
mično ter življenjsko reševanje, če že ne vseh, pa mnogih problemov, ki jih 
danes obravnavamo spričo neinformiranosti čestokrat post festum. 

S statutom gotovo ni mogoče predvideti vseh naštetih oblik obveščanja, 
ki se jih lahko poslužujejo občinska skupščina in njeni organi. Menim, da bi 
morali ta vprašanja zajeti poslovniki občinskih skupščin in njihovih svetov 
ter pravila posameznih skladov. Vendar morajo zagotoviti občinski statuti, da 
bodo občani pred sprejemanjem pomembnih občinskih aktov pravočasno se- 
znanjeni z gradivom, ki služi kot osnova za razpravo. Pri tem bi se morali 
bolj kot dosedaj posluževati raznih sredstev informacij, kot so npr. lokalni 
tisk, tribune občanov, zbori morda po* strokah dejavnosti in podobno. 

V statutih zasledimo določila o obveznem poročanju zborom volivcev, ko 
gre za delo občinske skupščine, svetov in tudi upravnih odborov skladov. Ne 
najdemo pa določil, ki bi obvezovala občinsko skupščino, da seznanja občane 
z uresničevanjem družbenega plana in programov. Poročila o realizaciji planov 
bi omogočila, da volivci pozneje, ko razpravljajo o družbenem planu za pri- 
hodnje leto, aktivneje sodelujejo pri njegovem sestavljanju. S tem bi ne samo 
omogočili boljše izdelave planov za vnaprej, pač pa bi s kontinuirano dejav- 
nostjo oziroma aktivnostjo občanov lahko vplivali tudi na pravilno izpolnje- 
vanje obveznosti, ki so določene v družbenem planu. Z življenjsko in stanju 
primerno intervencijo, bi lahko vplivali, da bi se določene, v planu morda 
preveč togo in neživljenjsko postavljene zahteve, prilagodile in uskladile z 
dejanskim stanjem in potrebami. 
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V sedanjih osnutkih statutov so različna tista določila, ki govore o vplivu 
občanov na delo družbenih služb. Nekateri osnutki so predpisali delovnim orga- 
nizacijam na področju družbenih služb družbene upravne organe, voljene celo 
na osnovi delegatskega sistema. Tako naj bi bili v teh organih predstavniki 
krajevnih skupnosti, družbenih organizacij, občinske skupščine itd. Drugi 
osnutki imajo samo določilo, da vodijo delovne organizacije na področju druž- 
benih služb upravni organi, vsa podrobnejša določila pa prepuščajo statutom 
delovnih organizacij in ustanovitvenim odločbam. Zasledimo tudi ftaka določila, 
ki predpisujejo celo številčno razmerje med predstavniki delovnega kolektiva 
in predstavniki družbe, ki sestavljajo svet delovne organizacije. Vsekakor za- 
vzemajo delovne organizacije s področja družbenih služb specifičen položaj v 
vsaki komuni. Kakovost in obseg njihovega dela je v tesni povezavi z živ- 
ljenjsko ravnijo občanov in zadovoljevanjem njihovih potreb. Vpliv občanov 
na to delo in na delo teh delovnih organizacij, bi morali zagotoviti s statutom. 
Vendar je pri tem treba dati članom delovnih kolektivov vse pravice glede 
urejanja notranjih odnosov. Zavedati se namreč moramo, da s togo sestav- 
ljenimi organi upravljanja pri določeni delovni organizaciji s področja druž- 
benih služb ne bomo zagotovili učinkovitega vpliva občanov na zboljšanje 
določene službe. Prav je, da dajejo sitatuti ustreznim svetom in upravnim od- 
borom skladov take naloge, da bodo lahko uspešno vodili programsko politiko 
na določenem področju dejavnosti v sodelovanju s samQupravnimi organi de- 
lovnih kolektivov. 

Tudi delovni dogovori so neke vrste jamstvo za vključevanje delovne or- 
ganizacije pri izvajanju skupnega programa za določeno področje, saj so ti 
dogovori sklenjeni na podlagi delovnih programov. 

Vpliv občanov kot koristnikov storitev, najsi gre za zdravstvene, kulturne, 
prosvetne ali druge storitve, bi morali zagotoviti rtudi z drugimi oblikami. Pred- 
vsem bi morah statuti predvideti, da občani sodelujejo pri sprejemanju dolgo- 
ročnih programov za razvoj določene dejavnosti. Statuti delovnih organizacij s 
področja družbenih služb bi morali bolj kot v dosedanjih osnutkih zagotoviti, 
da se upošteva mnenje javnosti, to je koristnikov storitev posameznih delovnih 
organizacij in tudi bolj javno določiti oblike in metode, kako' dobiti mnenja, 
pripombe in predloge s strani občanov. 

Reden dotok sredstev za opravljanje dejavnosti ne bi smel biti med delov- 
nimi kolektivi ovira za ustvarjanje stikov z javnostjo'. Mnenja neposrednih 
koristnikov kulturnih, zdravstvenih ali drugih storitev s področja družbenih 
služb, so lahko vsekakor bolj vplivna in neposrednejša, kot če bi jih dajal 
organ, ki je sestavljen iz predstavnikov društev in organizacij. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima poslanec Franc Kočevar. 

Franc Kočevar: Tovarišice in tovariši poslanci! Želim spregovoriti 
nekaj besed o vlogi občana pri razvoju komune. 

Med občani je večkrat nezadovoljstvo, ki izhaja iz pomanjkljive informi- 
ranosti o delu občinske skupščine, njene uprave in o delu drugih organov, ki 
opravljajo zadeve za našo širšo družbeno skupnost. Res je, da se poslužujejo 
občine za obveščanje občanov dnevnega časopisja, radia, raznih oblik informi- 
ranja na sestankih družbeno-političnih organizacij in na zborih volivcev. Kljub 
temu pa občan ni zadostno informiran, saj je bilo v minulem delu z njim vse 
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premalo konkretnih stikov. Za uresničitev tega cilja, ki ga načelno določa 
naša nova ustava, bi morali storiti mnogo več, kot je to navedeno v dosedanjih 
osnutkih statutov nekaterih občin. Menim, da je to naša 'skupna dolžnost, da 
vsestransko razvijamo vlogo neposrednega proizvajalca pri razvijanju in utr- 
jevanju našega samoupravnega sistema. 

Ce hočemo, da bo' občan odločujoč činitelj pri usmerjanju gospodarskega, 
kulturnega in drugega življenja v komuni, mu je treba rte pravice konkretneje 
zagotoviti v občinskem statutu. Omenil bi zbore volivcev, na katerih se obrav- 
nava vrsta vprašanj. V osnutkih statutov občin Novo mesto, Črnomelj in 
Metlika je teh vprašanj 10—15. Določilo v statutu pa v dveh primerih omenja, 
da so zbori volivcev po potrebi, oziroma najmanj dvakrat na leto. V enem 
primeru je določeno, katera vprašanja je treba obvezno obravnavati na zborih 
volivcev. V vseh treh variantah imajo volivci možnost zahtevati, da se skliče 
zbor volivcev. Ista pravica je zagotovljena tudi organom krajevnih skupnositi 
in Socialistični zvezi delovnih ljudi. V glavnem, je zajamčeno volivcem, da 
lahko samoiniciativno zahtevajo obravnavo različnih vprašanj na svojih zborih. 
Dosedanja praksa kaže, da je bilo te samoiniciative premalo, čeprav sem pre- 
pričan, da jo bo v bodoče več, računajoč s prizadevnostjo subjektivnih sil in z 
večjo aktivnostjo^ članov občinske skupščine. Menim, da je kljub temu pre- 
majhna obveznost občinskih skupščin in njenih članov glede sklicevanja zborov 
volivcev. V osnutkih statutov se namreč določa sklicanje teh zborov samo po 
potrebi, oziroma najmanj dvakrat na leto. To število zborov volivcev, kot ga 
določajo nekateri občinski osnutki statutov, bo zadostovalo le za obravnavo 
družbenega plana in občinskega statuta. Ce že pride do samoiniciative, ki bi 
jo morali pravzaprav občani vsestransko razvijati, se bodo obravnavali pro- 
blemi več ali manj le z območja posamezne volilne enote. Tako nam namreč 
potrjuje dosedanja praksa, mnogo manj pa bo razprav o tistih vprašanjih, ki 
so pomembna za razvojno rast komune kot celote. Vsekakor bi morali torej 
v teh primerih bolj jasno in točno - formulirati dolžnost članov občinske skup- 
ščine. Tem naj bi statuti nalagali dolžnost, da bi nekajkrat na leto poročali 
o- delu občinske skupščine na zborih volivcev v svoji volilni enoti. Član ob- 
činske skupščine ima sicer dolžnost, da se posvetuje z volivci o vprašanjih, ki 
jih bo obravnavala občinska skupščina. Ta posvetovanja pa bodo težko dala 
stališče večine občanov, če ne bodo organizirano zajela čim širši krog volivcev. 
Zato menim, da bi morali dati zborom volivcev več poudarka in bolj točno 
formulirati dolžnost občinske skupščine glede števila zborov volivcev oziroma 
do vprašanj, ki bi jih morali obravnavati ti zbori. Krajevne skupnosti se 
namreč šele razvijajo in, ker bodo njihovi programi sestavni del družbenega 
plana občine, je vprašanje širokih razprav še toliko bolj pomembno. 

Drugo vprašanje je priprava na zbore volivcev. Nanje se pripravi često- 
krat samo član občinske skupščine in manjše število članov družbenih in poli- 
tičnih organizacij. Omenjeni dobijo tudi potrebno gradivo, ki je posredovano 
volivcem le preko teh organov. Pri tem posredovanju gradiva volivcem, se 
v nekaterih primerih stvar zakomplicira; gradivo je podano namreč nerazum- 
ljivo. Tako volivci obravnavajo predvsem probleme s svojega področja, ker 
le-te najbolj poznajo in tako ne morejo pravilno oceniti nalog, ki prizadenejo 
vse občane, ki bi morali te naloge tudi sprejeti. Nedvomno je odvisno od načina 
razlage vprašanj, ki se obravnavajo na zborih volivcev precej. Če volivci niso 
dovolj razumeli, ne moremo pričakovati, da bodo v razpravah tudi sodelovali. 
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Tako potem ostane v glavnem pri zaključkih, ki jih pripravi manjša skupina 
delavcev občinske uprave. S tem v zvezi menim, da bi morali v statutih komun 
rešiti to vprašanje tako, da bi zajamčili javnosti ustrezne pogoje, s katerimi bi 
odpravili ta pereč problem, ki se je dosedaj v praksi večkrat ponavljal. Menim, 
da naj bi občinski statut zajamčil občanom, da dobijo, preden bi obravnavali 
načrt družbenega plana, le^tega poprej tudi na vpogled. Občani bi morali dobiti 
vsako leto osnutek družbenega plana in proračuna na vpogled še pred zbori 
volivcev in sicer če že ne vsak volivec, pa vsaj vsaka družina. Po javni razpravi 
bi spet volivcem posredovali na enak način tudi že sprejet družbeni plan ko- 
mune. Hkrati bi morali posredovati seveda tudi obrazložitev na pripombe in 
predloge, ki so jih dali volivci na zborih. Tako bi zagotovili tudi javno obrav- 
navo in izpolnjevanje družbenega plana med letom, saj bi občani lahko' sprem- 
ljali njegovo izvajanje in bili tako seznanjeni tudi z neizpolnjevanjem in nje- 
govimi vzroki, ki so ali bi nastali tudi po njihovi krivdi. Občani namreč samo 
enkrat na leto slišijo o družbenem planu in tedaj o njem tudi razpravljajo, ne 
vedo pa, kako se le-ta izvaja. Zato ne bi smeli iskati izgovorov, da ni sredstev 
za papir, da bi lahko posredovali občanom osnutek in sprejeti družbeni plan 
komune. Menim, da bi tako precej prispevali k skupnemu reševanju problemov 
na teritoriju komune in tudi vloga občana bi se bolj uveljavila pri vplivu 
in formiranju skupnih stališč za vsestranski razvoj proizvajalnih sil v komuni. 
V precejšnji meri bi se znebili tudi javnih kritik dela občinske skupščine in 
javne uprave, če bi zagotovili občanu odločujočo vlogo, ki mu jo daje ustava, 
ko pravi, da je samoupravljanje občanov v občini temelj enotnega družbeno- 
političnega sistema. Sedaj Jje torej čas, ko obravnavamo osnutke statutov 
komun, da tudi to vlogo1 čim bolj jasno določimo, da jo bomo lažje uresničevali 
tudi v praksi. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima poslanec Ivan Holc. 

Ivan Holc: Tovarišice in tovariši poslanci! Svojo razpravo bi omejil 
na vprašanje: mesto občana v občinskih statutih. 

Mnoge pravice občanov, ki jih določa ustava in drugi zakonski predpisi, 
se uresničujejo^ v glavnem v občini. Zato je nedvomno bistvenega pomena vpra>- 
šanje, kako so te pravice urejene v statutu občine. Menim, da ni naloga statuta, 
da bi ponovno našteval ustavna določila, ki jih ni mogoče spremeniti, marveč 
da našteva tista določila, ki jih je treba razčleniti in precizirati pogoje, v ka- 
terih se te pravice uresničujejo. To pomeni, da statuti občin ne bodo uveljav- 
ljali posebnih pravic. Ne gre torej za to, da bi lahko imel občan v neki občini 
več, v drugi pa manj pravic, marveč za to, da bodo pogoji za uresničevanje 
teh pravic in oblike, v katerih jih bodo uresničevali glede na mnoge objektivne 
in subjektivne činitelje, različni. Ocena pripravljenih občinskih statutov daje 
vtis, da obstojajo razlike. Povsod namreč niso dodobra pretresli, proučili in 
na tej osnovi določili konkretne oblike, kako uresničevati pravice občanov. To 
bi naj bil neke vrste kritičen pregled dosedanje prakse v luči novih ustavnih 
določb. Taka usmeritev je tudi najkoristnejša, saj bo statut funkcionalen le, 
če bo živo izražal stvarnost občine, tisto najnaprednejše, kar so v občini ustva- 
rili v boju za razvoj socialističnih odnosov. 

Občani vsekakor pričakujejo od statutov, da bodo nadalje utrjevali in 
podrobneje precizirali njihovo družbeno vlogo, ki jo le načelno določa ustava. 
Pričakujejo, da sprejem statuta ne bo zgolj administrativen akt, marveč druž- 
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beno delo vseh zainteresiranih. Postavlja se vprašanje, če se to v tem obdobju 
tudi dovolj upošteva. 

Ena med temeljnimi pravicami v našem sistemu je samoupravljanje. Samo- 
upravljanje, ki je po svoji vsebini in naravi zelo kompleksno, zahteva ne samo 
pravice, temveč terja tudi dolžnosti. Kako se naj uresničujejo te pravice in 
dolžnosti, bi moral določati statut v skladu s svojimi pogoji zelo konkretno in 
ne zgolj deklarativno. Kot ni statut nekaj dokončnega, tako tudi ni sedanja 
stopnja razvoja samoupravljanja. Z razvojem družbenoekonomskih odnosov 
v občini se bosta namreč razvijali in spremljali tako oblika, kot tudi vsebina 
samoupravljanja. Zato je razumljivo, da je statut sredstvo za uveljavljanje 
občana, delovnega človeka, za njegov čedalje aktivnejši delež v samouprav- 
ljanju. Najstarejša oblika demokracije, ki daje občanu možnost, da učinkovito 
vpliva na formiranje politike v občini, je zbor volivcev. Ta naj s statutarnimi 
določili postane nenadomestljiv v svoji funkciji in v obliki nadzorstva občanov 
nad nosilci javnih pooblastil ter odločanja. 

Doslej so sklicevali zbore volivcev bolj zaradi predpisa — nekateri sklepi so 
morali na zbore volivcev, — kot pa, da bi od njih pričakovali tudi koristne 
predloge. Zato bi morali statuti precizirati postopek ter način dela in obvez- 
nosti družbenih činiteljev do sklepov tega zborovanja tako, da bodo zagotov- 
ljeni funkcionalnost, odgovornost in neposredni vpliv na zadeve in politiko 
občine. S tem bo statut dejansko nadaljnja obdelava že določenih pravic in 
dolžnosti občanov. 

Iniciativa občanov v občini se lahko razvija le tedaj, ko so za to dani 
tudi ugodni pogoji. Vemo, da ima na zboru volivcev vsakdo pravico dajati 
predloge in postavljati vprašanja. To je na videz drobno vprašanje, toda za 
tem nastopi avtomatično postopek reševanja teh predlogov, oziroma nastane 
dolžnost odgovoriti na dana vprašanja. V omenjenem primeru bi moral odlo- 
čati, oziroma dajati pojasnila ne samo odbornik občinske skupščine, marveč 
tudi ustrezni organ družbenega upravljanja, svet ali občinska skupščina, ozi- 
roma organ širše družbeno-politične skupnosti. Le tako bi se organi družbe- 
nega upravljanja začeli ukvarjati tudi s takimi problemi in ne samo s tistimi, 
s katerimi so se po dosedanji praksi dolžni. Zato bi bilo prav, da bi za nekatera 
določila glede teh vprašanj, ki so pomanjkljiva in preveč deklaratorna, našli 
ustrezne formulacije. Te formulacije so doslej — mogoče zaradi opreznosti — 
izostale. Menim, da bi morali v statutu predvideti tudi način obravnavanja 
predlogov, ki jih daje organizacija Socialistične zveze, ali posamezni člani. 
Prav tako bi bilo 'treba v statutu urediti, kdaj in kako je treba dati predlog 
ali postaviti vprašanje, da bi to postalo avtomatično in obvezno predmet reše- 
vanja ali obravnavanja s strani pristojnih organov. Podobno je s pravico do 
pritožbe. Dosedanja praksa kaže, da je treba v statutu določiti obveznosti 
tistega, na katerega je pritožba naslovljena, mogoče tudi z natančno določenim 
rokom za odgovor. 

To so samo nekatere pravice in dolžnosti občanov, ki so v neposredni zvezi 
s samoupravljanjem. Vsekakor daje statut možnosti, da vnesemo več vsebine 
v mnoge oblike samoupravljanja, s čimer bomo onemogočili še razne biro- 
kratske pojave, formalizem in samovoljo, ki zavirajo razvoj socialističnih druž- 
benih odnosov. 

Predsednik Janez Hočevar: K besedi se je prijavil dr. Teodor To- 
minšek, predstavnik Zveze društev pravnikov SR Slovenije. 
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Dr. Teodor Tominšek: Tovariši poslanci! Dovolite mi, da se na 
povabilo predsedstva vašega zbora kot predstavnik Zveze društev pravnikov 
Slovenije na kratko oglasim z željo, da obrazložim nekatera stališča, ki so se 
izkristalizirala na nedavnem zasedanju glavnega odbora naše zveze. Glede teh 
menim, da bi iz množice, na tem zasedanju obravnavanih problemov, utegnili 
priti v poštev za današnjo temo. 

Poudarjam, da ne gre za nikakršno abstraktno pravno-teoretično obrav- 
navanje statutarne problematike, temveč za rezultate živega večmesečnega ne- 
posrednega sodelovanja naših članov-pravnikov v statutarnih komisijah in 
drugih najrazličnejših oblikah konkretnega dela pri izdelavi načrtov statutov. 
Sodelovali so tako pri statutih družbeno-političnih skupnosti kot tudi statutih 
delovnih organizacij, s področja gospodarstva in družbenih služb iz vseh 
območij naše republike. 

Omenjam, da smo se na zasedanju glavnega odbora naše zveze dotaknili 
skoraj vseh vprašanj, ki jih obravnava poročilo Republiškega sekretariata za 
zakonodajo in organizacijo. Razprava je zavzela v bistvu enaka stališča, kot 
jih obravnava poročilo. Zato teh stvari ne bom ponavljal, marveč naj zadostuje 
ugotovitev, da ta stališča podpiram. 

Ker je današnja razprava že odgovorila na mnogo vprašanj, o katerih sem 
želel razpravljati, bi omenil samo dve stvari z našega zasedanja. To je vpra- 
šanje preambule k statutom in vprašanje skladnosti statuta z zakonom. 

Glede prvega vprašanja, to je uvoda ali tako imenovane preambule v 
statutih, je sekretariat za zakonodajo vzel bolj s stališča vprašanja. V naši 
razpravi je bila podprta misel, da naj ima statut, podobno kot ustava, tudi 
uvod. V njem naj bi prišle do izraza tudi tiste stvari, ki se normativno v 
statutu ne morejo izraziti, ki pa vendar sodijo vanj kot temeljni akt občinske 
skupščine. V bistvu gre tu za ločitev med političnim in normativnim delom 
statuta. Tako bi se v uvodu lahko npr. nakazala, kar je že omenil tovariš 
dr. Globevnik, smer družbenega in predvsem ekonomskega razvoja občine, 
funkcije družbeno-političnih organizacij, društev itd., ki se težko regulirajo v 
normativnem delu statuta. Toliko glede prvega vprašanja. 

Drugo vprašanje je vprašanje skladnosti statuta z zakoni. Tukaj bi pod- 
črtal karakteristiko, morda najbolj značilno, ki se je pokazala pri izdelavi 
statutov tako v razpravi na našem zasedanju, kot tudi na današnji razpravi. 
To je smelost in originalnost pri reševanju statutarnih vprašanj, kar naj bo 
tudi za naprej med glavnimi vodili pri kateremkoli statutarnem delu oziroma 
pri dokončnem formuliranju statutov. Tu imam predvsem v mislih težave, ki 
jih predstavlja že osvojeno pravilo, da mora biti statut realizacija in kon- 
kretizacija ustavnih načel, da mora biti v skladu z ustavo in zakoni, da pa 
marsikateri še veljavni zakonski predpis ni v skladu z novo ustavo oziroma, 
da še nimamo v ustavi predpisane zakonske ureditve vprašanja, ki ga naj 
statut konkretizira. Razumljivo je, da to težavo najbolj občuti ravno pravnik, 
čigar glavna naloga je ustrezna pravna formulacija statutarnih določb in skrb 
za njihovo skladnost z ustavo in zakoni. Razprava na našem zasedanju je po- 
kazala, da je določen skepticizem, ki je v začetku statutarnih priprav brez- 
dvomno obstajal, na splošno že skoraj povsod izginil in dal mesto vitalnemu 
poletu in iskanju in odkrivanju ustreznih rešitev kljub omenjenim oviram. 
Tako življenjsko gledanje se je jasno pokazalo npr. pri vprašanju dosledne 
izvedbe sistema družbenega samoupravljanja v vseh osnovnih družbenih ce- 
licah, to je v vseh delovnih organizacijah in komunah. Glede tega imamo, kot 
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veste, opraviti z določenim neskladjem med novo ustavo in še veljavnimi 
pravnimi predpisi, tako zveznimi kot republiškimi. Nova ustava namreč ne 
govori več o delavskem in družbenem samoupravljanju, marveč pozna le eno, 
to je samoupravljanje, ne glede na to, ali gre za delovno organizacijo s pod- 
ročja gospodarstva ali družbenih služb, ali pa gre za komuno. Povsod gre za 
enoten institut samoupravljanja, ki predpostavlja izenačen ekonomski in po- 
litični položaj človeka, tako na območju komune kot tudi na območju katere- 
koli delovne organizacije. Pozitivni pravni predpisi še temeljijo na dosedanjem 
razlikovanju in čakajo na uskladitev z ustavnim načelom. To mora biti oprav- 
ljeno šele v roku 2 let. To začasno neskladje ne sme in ne more biti ovira za 
delo na statutih, ki morajo biti sprejeti v ustavno določenem roku. Zato je 
treba že sedaj v tem prehodnem režimu najti rešitev, ki bo čim bližja novi 
ustavi. Kolikor bi prišlo kasneje do zakonskih sprememb, je bolje, da se statut 
potem uskladi s predpisi, kot da se sedaj oklepa zastarelih predpisov o oblikah 
samoupravlj anja. 

Tovariši poslanci! Prikazal sem v najkrajših potezah samo dvoje stališč in 
mnenj, ki so še ostala iz obširnega razpravnega gradiva našega posvetovanja. 
Vse gradivo bomo dostavili vašemu predsedništvu naknadno z nekoliko zamude. 
Upamo, da ne bo prepozno tako, da se bo morebiti to gradivo, kolikor bo 
ustrezalo, lahko upoštevalo pri nadaljnjih akcijah v zvezi z izdelavo statutov. 

Pripominjam, da so naše organizacije na podlagi razprave že seznanjene 
s tem gradivo in ga zato lahko naši člani, ki delajo neposredno na terenu pri 
izdelavi statutov, že takoj uporabljajo. To se mi zdi še posebno pomembno 
zaradi tega, ker smo že tik pred zaključkom izdelave statutov, ko bo treba 
strogo paziti tudi na pravilno pravno formulacijo in stilizacijo besedila in kjer 
bo nujno še intenzivnejše strokovno sodelovanje pravnikov. Kolikor morebiti 
doslej ponekod takšnega sodelovanja ni bilo, ga je treba po našem mnenju 
ustvariti pač vsaj sedaj. Naša društva in članstvo so slejkoprej pripravljeni 
nuditi tako pomoč. 

Predsednik Janez Hočevar: Najlepša hvala. Razpravljal bo poslanec 
Maks Klanšek. 

Maks Klanšek: Tovariši in tovarišice poslanci! Želim razpravljati 
o tistih določilih v osnutkih statutov, ki govore o kadrovski problematiki, o 
skupščini kot nosilcu kadrovske politike in organih skupščine, ki se ukvarjajo 
s kadrovskimi vprašanji. Na koncu pa nekaj besed o načelu reelekcije vodilnega 
kadra občinske uprave. 

Proučevanje osnutkov statutov občinskih skupščin opozarja na to, da statuti 
površno obravnavajo vprašanja kadrovske politike, vlogo, naloge in mesto ka- 
drovskih organov ter njihove pristojnosti. Ta materija je bila morda najmanj 
podvržena kritični presoji in usklajena z ustavnimi določbami. To sicer ni 
slučajno, marveč je logična posledica zelo različnih pojmovanj in stališč o vlogi 
in mestu kadrovske politike, kadrovskih služb, o rotaciji, reelekciji, izobra- 
ževanju, štipendiranju, kreditiranju in o drugih vprašanjih. 

Med nalogami občinskih skupščin ni v statutih v največ primerih posebnih 
določil o dolžnosti skupščine do razprave in odločanja o kadrovskih vprašanjih. 
Omenjeno je le, da občinska skupščina voli in razrešuje predsednika in pod- 
predsednika skupščine ter druge skupščinske organe. Tudi odnos med delovno 
organizacijo in občinsko skupščino ni v statutu enotno urejen. Nekateri statuti 
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občinskih skupščin vsebujejo določila, da občinska skupščina daje soglasje k 
imenovanju direktorjev delovnih organizacij, dočim drugi ne vsebujejo niti 
tega. V nekem primeru je celo napisano, da občinska skupščina imenuje direk- 
torje delovnih organizacij, kar pa ni v skladu z ustavnim določilom. 

To je tudi v glavnem vse, kar lahko zasledimo o kadrovski problematiki 
v tistih osnutkih statutov, ki sem jih pregledal. Če smo že prišli do spoznanja, 
da kadri rešujejo vse, potem je jasno, da je vsako programiranje gospodar- 
skega in družbenega razvoja v tesni odvisnosti od programiranja kadrov, ki 
naj bi uresničili ta razvoj s svojim delom. Torej bi bilo nujno treba jasno 
analizirati kadrovsko problematiko, kadrovske potrebe in s tem v zvezi usme- 
riti šolanje, usmerjevanje, štipendiranje in spremljanje teh kadrov. Vsa ta 
zelo pomembna vprašanja bi — po mojem mnenje -— nujno morala dobiti 
svoje mesto v statutih kot določene naloge občinskih skupščin. 

Vprašanja kadrovske politike v osnutkih statutov občinskih skupščin so- 
dijo v pristojnost več sorodnih komisij: komisije za volitve in imenovanja, za 
kadrovske zadeve, komisije za imenovanje direktorjev, komisije za usluž- 
benske zadeve pri občinskih skupščinah itd. Poleg tega omenjajo osnutki tudi 
svete občinske skupščine, ki dajejo komisiji za imenovanja predloge za volitve, 
imenovanja in druge razne obveznosti te komisije do svetov in tako dalje. 
Nekatere občine predvidevajo samo komisije za volitve in imenovanja, druge 
samo komisijo za kadrovske zadeve, nekaj statutov predvideva obe komisiji, 
en statut pa predvideva poleg obeh komisij še komisijo za volitve direktorjev. 
Nek statut pa celo ne predvideva nobene komisije. 

Če analiziramo, kako so razdeljene pristojnosti med imenovane komisije, 
ki naj se ukvarjajo s kadrovskimi problemi, potem dobimo naslednjo sliko: 
ker izvirajo v največ primerih pristojnosti iz ustavnih določil, so te v bistvu 
v vseh statutih enake. Komisija za volitve in imenovanja ima naslednje pri- 
stojnosti: proučuje in daje predloge za volitve in razrešitve organov, ki jih voli 
in razrešuje občinska skupščina, predlaga imenovanje uslužbencev in opravlja 
druge zadeve, za katere je pristojna po veljavnih predpisih. Nekje je celo za- 
pisano, da daje občinski skupščini predloge v soglasju s kadrovsko komisijo. 
Sedaj pa poglejmo pristojnosti komisije za kadrovske zadeve: proučuje ka- 
drovsko problematiko občinske skupščine in njenih organov, vodilnih in stro- 
kovnih uslužbencev delovnih organizacij ter samostojnih zavodov s področja 
javnih in družbenih služb v občini. Nadalje je ta komisija pristojna, da zbira 
podatke o teh kadrih, proučuje njihovo razvrstitev, ugotavlja kadrovske po- 
trebe in predlaga pristojnim organom ukrepe za strokovno in družbeno-poli- 
tično izobraževanje teh kadrov. Seveda daje v nekaterih statutih spet ta ko- 
misija predloge komisiji za volitve in imenovanja. V osnutkih statutov, ki 
predvidevajo le komisijo za volitve in imenovanja, oziroma le komisijo za 
kadrovske zadeve, sta obe pristojnosti dani eni ali drugi komisiji. 

Motiv za delitev komisij bi verjetno našli v ustavnem določilu 208. člena 
zvezne in 174. člena republiške ustave. Ta dva člena določata, da komisija za 
volitve in imenovanja opravlja vse zadeve s področja volitev in imenovanj, 
rešuje pa tudi splošna vprašanja kadrovske politike. Zadnja teza o splošnih 
vprašanjih kadrovske politike in obstoj te komisije glede na prejšnje predpise, 
je verjetno osnova za formiranje posebnih kadrovskih komisij. To domnevo 
potrjuje tudi dana pristojnost, ki jo imajo komisije za kadrovske zadeve. 
Vendar pa vsa kadrovska problematika, torej splošna vprašanja kadrovske 
problematike, poleg volitev in imenovanj, sodi pri zveznih in republiških skup- 
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ščinah v pristojnost komisij za volitve in imenovanja. Menim, da bi bilo treba 
imenovati tudi pri občinskih skupščinah le eno komisijo in sicer komisijo za 
volitve in imenovanja. Kadrovska problematika v komuni zahteva namreč 
enotno, kontinuirano in vsestransko obravnavo kadrovskih vprašanj in ustrezne 
ukrepe. Prav gotovo je, da bo občinska skupščina z eno komisijo, ki bo v 
celoti obravnavala kadrovska vprašanja tako od ugotavljanja kadrovskih po- 
treb preko štipendiranja pa do volitev in imenovanj in razrešitev, bolje in 
pravilneje vodila vso kadrovsko politiko. Z druge strani pa tudi ne kaže 
drobiti kadrov, ki delajo v teh komisijah, saj gre vendar za isto stvar. 

Drugo vprašanje, o katerem želim razpravljati, je vprašanje uveljavljanja 
načela reelekcije pri občinskih upravnih organih. Glede na v ustavi uveljav- 
ljena načela rotacije in reelekcije, se na terenu živo razpravlja o tem, do kje 
naj segajo ta načela, oziroma, če se naj ta načela končajo pri republiških se- 
kretarjih in pri direktorjih. Za nje je namreč ustava predpisala omejitev po- 
novnega imenovanja oziroma občasno družbeno presojo. Osnutki statutov ob- 
činskih skupščin niso sprejeli tega načela glede vodilnega kadra v občinski 
upravi. To je tudi razumljivo glede na pozitivno zakonodajo in morda na to, 
da tudi 83. člen ustave SFRJ določa, da se z zakonom uvede načelo ponovnih 
volitev oziroma ponovnega imenovanja po določenem času tudi za druge no- 
silce javnih funkcij. Vendar menim, da je prav sedaj čas in mesto, da se 
dotaknemo tega problema in zavzamemo o njem določeno stališče. 

Ob času javnih razprav in sprejemanja ustave smo načelo rotacije in re- 
elekcije pozdravili kot zelo napredno. Pomeni naj demokratizacijo našega poli- 
tičnega sistema, obnavljanje predstavniških in drugih organov, pomlajevanje 
vodstev, sredstvo boja proti birokratizmu in rutinerskemu opravljanju javnih 
poslov, otopelosti in samozadovoljstvu. 

Z zadovoljstvom smo sprejeli načelo občasne družbene kontrole direk- 
torjev. Ta družbena kontrola naj pokaže, če je človek na tako odgovornem 
položaju še sposoben opravljati to funkcijo glede na zelo hiter razvoj proiz- 
vajalnih sil in samoupravljanja, če še sledi temu razvoju, skratka, če še uživa 
zaupnico družbe in delovnega kolektiva. V močnejših gospodarskih organiza- 
cijah je tudi sedaj zelo močna težnja, da se ta načela razširijo tudi na druge 
vodilne delavce v podjetjih, oziroma, da se naj uvede načelo teamske reelekcije. 

Poraja se tole vprašanje: ali ne veljajo v enaki meri kot za vodilne delavce 
v podjetjih razlogi za normiranje načela reelekcije tudi v občinski upravi, se- 
veda samo pri vodilnem kadru? Menim, da niso vsi razlogi, ki se navajajo 
proti načelu reelekcije tajnikov in starešin temeljnih upravnih organov, ute- 
meljeni. Menim, da iz preprostega razloga, saj se dobrih starešin vendar nihče 
ne brani. Nasprotno, vsak dan se porajajo vse večje potrebe za dobrimi in 
strokovnimi kadri. Potemtakem je občasna družbena presoja dela vodilnega 
kadra v občinski upravi pravzaprav nevarnost samo za tiste starešine, ki ne 
zmorejo zaupanih jim nalog in zaradi česar trpita delo upravnega organa in 
politika skupščin. Menim, da pride v poštev za lokalne organe uprave načelo 
reelekcije. To načelo bi veljalo normirati v statutih. Menim, da ni potrebe za 
uvajanje načela rotacije in omejitve ponovnega imenovanja. Lokalna uprava 
namreč zahteva večjo kontinuiranost v delu prav v teh funkcijah. Zato bi bila 
rotacija vodilnih osebnosti prej škodljiva kot koristna. Pri tem se ne bi smeli 
sklicevati na republiške organe uprave, ki so podvrženi rotaciji in omejitvi po- 
novnega imenovanja. Tam je namreč kontinuiranost dela zagotovljena z dru- 
gimi zelo strokovnimi organi, ki niso podvrženi tem načelom. Menim, da bi 
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bila torej reelekcija tajnikov in predstojnikov temeljnih organov družbeno 
koristna in upravičena. Načelo občasne družbene presoje pa je treba postaviti 
kot možnost, ne pa kot pravilo za zamenjavo. Treba bi bilo jasno podčrtati, 
da gre za postopek, ki naj ponovno odkrije sposobnosti oziroma slabosti vo- 
dilnega kadra, da gre za oceno njihovega dela. Ta ocena pa se opravlja prav- 
zaprav vsak dan. Mislim, da to ni pravzaprav neka posebna novost, četudi bi 
se normirala. 

Glede na to, da občinski upravni organi izvajajo politiko občinske skup- 
ščine in opravljajo zanjo strokovne naloge, se mi zdi primerno, da opravlja 
reelekcijo tisti, ki jih tudi imenuje, to je občinska skupščina. Nadalje menim, 
da bi kazalo glede časovnega razdobja, kdaj se opravlja reelekcija, vzeti dobo 
4 let s posebnim poudarkom, da ni nobenih omejitev glede ponovnega ime- 
novanja. Po takem, v naprej povedanem določilu ne bi bilo pravilno jemati 
reelekcijo kot obvezno zamenjavo vodstvenih kadrov v lokalni upravi, marveč 
kot možnost za zamenjavo v primeru, da dejavnost lunkcionanja ni na potrebni 
moralno-politični ali strokovni ravni. Torej ne gre za kampanjsko zamenjavo 
kadrov, marveč za stalen proces ocenjevanja kadrov. To vse lahko samo pri- 
speva k boljši organizaciji in delu javne uprave, za kar sta zainteresirana vsak 
občan in družba v celoti. 

Predsednik Janez Hočevar: Razpravljal bo poslanec Joško Saksida. 

Joško Saksida: Tovarišice in tovariši poslanci! Rad bi k vsemu 
temu, kar je bilo danes rečeno, dodal še eno misel. Menim namreč, da je, kljub 
vsem našim dosedanjim prizadevanjem in prizadevanjem vseh delovnih ljudi, 
ki so skrbeli v občinskih skupščinah za pripravo osnutkov statutov, ostalo eno 
vprašanje le do neke mere problem. Le-tega naj bi pospešeno reševali do 
sprejema statutov. 

Gre za vprašanje delovanja občinske skupščine, torej za dejstvo, kako naj 
opravljajo občinske skupščine in vsi njeni politično-izvršilni organi dane naloge 
tako, kot to zahteva nova ustava, kakšna naj bosta pot in sredstvo, da bodo 
dane naloge tudi v resnici opravljene. Zdi se mi, da je prvo načelo, ki je v 
velikem številu osnutkov statutov še ne dovolj obdelano načelo, da naj občinska 
skupščina postane delovno telo. Vemo, da hoče nova ustava s tem načelom 
uresničiti dejstvo, da bi napravile občinske skupščine v svojem nadaljnjem delu 
korak naprej od ljudskih odborov in sicer, da ne bodo samo telesa, ki bodo 
sprejemala predpise, marveč da bodo postale dejansko živa telesa, ki bodo 
vsakodnevno čimbolj poglobljeno spremljale razvoj komune in njeno proble- 
matiko na vseh področjih življenja in dela. Tako lahko potem odborniki sami 
vplivajo na bolj kvalitetne, bolj daljnosežne rešitve, na takšne rešitve, ki od- 
govarjajo terenskim razmeram. 

Če bi pogledali, v kolikšni meri je to načelo zastopano v osnutkih statutov, 
ki smo jih pregledali, se mi zdi, da bi vsak postavil to vprašanje, saj imamo 
s tem v zvezi v osnutkih statutov samo nekaj določil. 

Prvič, imamo člen, ki govori o tem, da je skupščina dvodomna in da se 
načelno sestajata oba zbora skupaj. Kar pa zadeva odbornike, te žive činitelje, 
ki naj uresničijo dejavnost tega telesa, je rečeno skoraj v vseh statutih, ki sem 
jih videl — pogledali smo jih precej — samo naslednje: »da ima odbornik 
pravico dobiti material za sejo sedem dni pred sejo, da ga je dolžan proučiti, 
da se je dolžan udeležiti seje, na seji razpravljati in se na koncu z glasovanjem 
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izjasniti za določeno stališče«. Mislim, da je statutov, ki bi vsebovali kaj več 
kot to, zelo malo. Potemtakem je tisto poglavitno ustavno načelo, ki insistira 
na tem, da postane skupščina delovno telo, ostalo še nekoliko zamegleno. 

Drugo vprašanje je, v kolikšni meri zagotavljajo dosedanji osnutki statutov 
občinskim skupščinam, da bi šle naprej od dosedanjih ljudskih odborov in 
sicer, da postanejo mogoče manj politična in bolj samoupravna telesa. Tudi 
s tem v zvezi smo v osnutkih statutov, ki smo jih prav zaradi tega, da bi si 
ustvarili vpogled v to zadevo, pogledali — našli pravzaprav zelo malo dolo- 
čenega. Malo zaradi tega, ker je samo za zbor delovnih skupnosti nekoliko 
podrobneje določeno, kako naj bi deloval, da postane najvišji organ samo- 
upravljanja v komuni. V statutih imamo nekako temeljiteje opisane dolžnosti 
zbora kot celote in svetov, da koordinirajo delo s samoupravnimi organi v 
delovnih skupnostih in da se v določenih obdobjih ustvarjajo enotna stališča za 
reševanje porajajočih se problemov. 

Kar pa zadeva dela odbornikov samih, tako odbornikov zborov delovnih 
skupnosti kot tudi odbornikov splošnih zborov, je rečeno v glavnem samo to, 
da so dolžni udeleževati se zborov volivcev. 

Mislim, da bi bilo potrebno, da osnutki statutov vsebujejo v zadnji redak- 
ciji morda malo več določil, da ne samo parafrazirajo ustavno načelo, da so 
seje zborov načelno skupne, temveč, da tudi dopuščajo, da se zbor delovnih 
skupnosti pogosteje sestaja sam za reševanje določene problematike, da ta zbor 
vabi na seje delavce iz vrst delovnih skupnosti in iz družbeno-političnih orga- 
nizacij. Tako se lahko določene zadeve bolj temeljito pretrese, še preden pridejo 
na uradno sejo, ko se z glasovanjem dokončno odloči. 

Tretje vprašanje je, koliko je v osnutkih statutov določeno, da naj bi 
občinske skupščine pomenile telo, ki naj vodi politiko komune in koliko drugih 
pristojnosti lahko prenesejo na svete. S tem v zvezi smo našli v glavnem pri 
treh četrtinah občin naslednje odgovore: v statutih naj ostanejo stvari, ki jih 
bo reševala občinska skupščina; za svete posebej določiti njihovo področje dela; 
vse druge zadeve bomo reševali s poslovnikom in z naknadnimi akti. Ko smo 
se potem zanimali, kakšni so osnutki poslovnikov in tistih drugih aktov, ki 
naj se sprejmejo v neposredni prihodnosti po sprejemu statuta, kakšne so ideje 
in kako mislijo izpeljati te stvari, smo videli, da to vprašanje ni obdelano 
dodobra. 

Gre torej za to, da imamo na sedanji stopnji razvoja — ko najintenziv- 
neje razpravljajo na terenu, v občinskih skupščinah, v njenih telesih, v druž- 
beno-političnih organizacijah, kako naj izgleda nadaljnje delo tega mehanizma, 
da bi lahko opravil vse te naloge — še vedno dnevne rede skupščin, ki imajo 
zelo veliko, tudi do 30 točk. Ne kaže, da bi bili v tem času, ko se o vsem 
tem intenzivno razpravlja, narejeni vsaj poskusi, ki naj bi orientirali odbor- 
nike, ves avditorij skupščine, da začenjajo razmišljati o vodenju politike in, 
da druge zadeve prepuste svojim politično-izvršilnim organom. 

Predsednik Janez Hočevar: Hvala. Odrejam 10 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 13. uri in se je nadaljevala ob 13.15.) 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima tovariš Jože Šeme. 
li 
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Jože Seme: Tovariši in tovarišice! Moti me, da v občinskih statutih 
ni nikakršnih določil, nikakršnih obveznosti občinske skupščine, občinskega 
aparata, podjetij in prebivalstva do vprašanj narodne obrambe. 

Če izhajamo iz določil naše ustave, vidimo, da je le-ta znatno razširila 
demokratične in politične odnose, ki omogočajo našemu človeku, da ustvari, 
uresniči in zagotovi svojo dejavnost v življenju in, da direktno vpliva na vse 
sestavine in sile družbenega in javnega življenja. To poraja seveda tudi so- 
odgovornost naših občanov za ves družbeni, gospodarski in splošni razvoj. Pra- 
vice in dolžnosti, ki jih naša ustava jamči delovnemu človeku, razvijajo tudi 
iniciativo, intelektualno sposobnost, večajo njegovo družbeno zavest in odgo- 
vornost nasproti družbi in državi. Tukaj se postopno formira tudi poseben 
odnos do obrambe dežele, česar v kapitalistični deželi, posebno v nepravični 
osvajalni vojni, nikakor ne moremo pričakovati. 

Skozi ta vprašanja moramo tudi ceniti subjektivno dejavnost našega člo- 
veka in prebivalstva v celoti. Iz tega vsekakor lahko zaključimo, da je pri nas 
subjektivni činitelj neprimerno bolj izrazit, kot je v kapitalističnih in celo v 
nekaterih socialističnih deželah. 

Ustavna utemeljitev takega družbenega sistema je seveda možna v socia- 
listični deželi, kjer so sredstva družbena in služijo zadovoljevanju družbenih 
in skupnih interesov človeka. To je pri nas utrjeno v ustavi. 

Naša državna in družbena ureditev omogoča, da v tej državi delovni človek 
— kot sem dejal — ustvarja in upravlja. Razumljivo je, da to zahteva od 
občana vsestransko odgovornost. Ena med temi odgovornostmi je nedvomno 
tudi obramba neodvisnosti in teritorialne neokrnjenosti socialistične Jugosla- 
vije. To je tudi pravno utemeljeno v 14. poglavju ustave Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije. 

Za pripravljanje in organiziranje Jugoslovanske ljudske armade odgovarja 
federacija, medtem ko odgovarjajo za splošno pripravljenost in obrambo dežele 
tudi republike, okraji, občine, podjetja, družbene organizacije in končno tudi 
posameznik — občan. 

Torej od te bežno omenjene družbene ureditve pravzaprav izhaja splošna 
obveznost in tudi aktivna dejavnost v pripravah za vsesplošno ljudsko obrambo 
na vojno v slučaju napada na našo deželo. Naš človek bo branil svoje pravice, 
ki mu jih je omogočil naš družbeni red. Zato tudi določa 254. člen ustave 
Socialistične federativne republike Jugoslavije, da nima nihče pravice podpisati 
kapitulacijo in priznati okupacijo dežele. Takšen akt bi bil protiustaven in po 
zakonu kazniv. Ustava dalje določa, da je izdaja države zločin proti ljudstvu, 
ki se ocenjuje kot hudo kaznivo dejanje. 

Treba je tudi podčrtati, da se ustava in vojni koncept Jugoslovanske 
armade popolnoma ujemata. Vojni koncept namreč predvideva, da bi morali 
v primeru napada na našo deželo angažirati za obrambo ne samo armado, 
marveč prebivalstvo v celoti; skratka: vse naše intelektualce, gospodarske in 
ljudske zmogljivosti in z njimi organizirati vsenarodno vojno za vsesplošni 
ljudski odpor. Seveda predstavlja jedro tega armada. Toda to ni dovolj, to 
niso zadostni pogoji za uspešno obrambo. Zato moramo to vprašanje gledati 
in postaviti širše in sicer tako, da je odgovoren vsak posameznik, predvsem 
pa tozadevne organizacije. Za te naloge imamo tudi odgovarjajoče organe, ki 
jih plačuje občina. Imamo nekatere zakonske funkcije, ki jih ima predsednik 
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občinske skupščine glede vprašanja narodne obrambe. Podobna zadeva je tudi 
v višjih institucijah, to je v okraju in republiki. 

Menimo, da izhaja takšna enotna koncepcija in enotna subjektivna dejav- 
nost človeka v naši socialistični družbi iz naše ustave tako glede pripravljenosti 
naše dežele za obrambo, kot tudi borbene dejavnosti v morebitni vojni. 

Za razliko od druge svetovne vojne, bi imeli zakonsko in ustavno podlago 
za takšno vseljudsko vojno. V tej zvezi tudi poudarjam, da bi v primeru vojne 
ali okupacije našega ozemlja veljali vsi naši obstoječi zakoni in tudi tisti, ki 
bi jih na novo sprejemale naše skupščine, bodisi v republiškem ali v drugem 
merilu. 

Na območju občine, okraja in republike bi tudi v primeru okupacije delo- 
vala in upravljala ljudska oblast. Izdajala bi odredbe in druge pravne akte, 
ki bi bili avtoritativni za vse naše občane. Nasprotno temu bi bila vsa okupa- 
torska publiciranja, razni akti in tozadevna plakatiranja brezpravna in brez 
vrednosti. 

Torej vidimo spremembe glede na II. svetovno vojno, vidimo obveznosti 
naših oblastvenih, gospodarskih, družbenih ter drugih organov za pripravo na- 
rodne obrambe in tudi za izvajanje morebitnih vojnih dejavnosti v primeru 
napada na našo deželo. 

Če je to tako — in tako je, saj izhaja iz naših ustavnih določil — potem 
je popolnoma jasno, da moramo glede tega postaviti tudi nekatera določila v 
občinske statute. Popolnoma nepravilno bi bilo ignorirati to dejavnost tako 
glede pripravljenosti vseh vej naših gospodarskih, družbenih, zdravstvenih in 
drugih dejavnosti, kot tudi glede našega delovanja v primeru morebitnega 
napada na našo državo. 

Mislim, da bi se moralo vnesti v statute določene popravke oziroma ne- 
katera določila, ki naj bi tudi pravno utemeljila ne samo dolžnosti, marveč 
tudi pravice vseh omenjenih organizacij in tudi posameznikov —■ občanov, da 
branijo tisto, kar sta jim dala naš družbeni red in ustava in da imajo tudi 
določene zadevne obveznosti. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima poslanec Ivo Majdič. 

Ivo Majdič: Tovarišice in tovariši poslanci! Govoril bi o vprašanju, 
o katerem danes še ni bilo govora. To je medobčinsko sodelovanje in kako 
obravnavajo to vprašanje občinski statuti. 

Vidimo, da se v praksi zelo različno presojajo vzroki in pomen medobčin- 
skega sodelovanja. V občinah imajo te sodbe dokaj različno podlago in seveda 
tudi različno vplivajo na praktično politiko občinskih organov glede medob- 
činskega sodelovanja. Treba bi bilo poudariti, da so si ponekod pravzaprav 
že mnoge uveljavljene oblike sodelovanja težko utirale pot skozi dokaj močne 
lokalistične težnje skozi te dokaj močne ovire. Takšne težnje so imele dostikrat 
in marsikje izredno škodljive posledice, zato ni čudno, če se je v takšnih oko- 
liščinah potem tudi zanemarjalo objektivne pogoje, ki govorijo za takšno ali 
drugačno sodelovanje pri reševanju posameznih ali skupnih problemov. Za- 
piranje v občinske meje, ki so ob taki politiki pogosto umetna ovira za uspešen 
razvoj nekaterih delovnih organizacij, organov, služb in podobno, brez dvoma 
ne prispeva k reševanju temeljnih funkcij občin. Menim, da je treba prizade- 
vanje občin, da bi ustvarile pogoje za zadovoljevanje življenjskih, kulturnih, 
socialnih, komunalnih, in drugih potreb občanov, postaviti povsod tam, kjer so 
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omenjena s takšnimi težnjami, na drugačno osnovo. Ko bodo občine oziroma 
njihovi organi in samoupravne organizacije ustvarjale pogoje za zadovoljevanje 
določenih potreb občanov, bo treba tudi v bodoče sprejemati takšne odločitve, 
ki bodo temeljile na interesih določene službe in njenih koristnikov — občanov. 
Če bodo sprejeta takšna merila, lahko pričakujemo, da bodo odločitve bolj kot 
doslej, temeljile na ekonomskih in drugih pokazateljih in vse manj na subjek- 
tivnih načelih. To pomeni, da morajo biti lokalne oziroma občinske meje vse 
manj okviri, v katere se bo utesnjevalo ali po nepotrebnem raztezalo poslo- 
vanje nekaterih služb. Takšna politika prav gotovo ne vodi k negativni cen- 
tralizaciji, kot trdijo nekateri, pač pa ima za posledico znižanje izdatkov za 
določene službe in kvalitetnejše zadovoljevanje potreb občanov. 

Med bistvenimi vprašanji, ki se odpirajo v zvezi z medobčinskim sodelo- 
vanjem, je vprašanje, na katerih načelih je treba graditi takšno medobčinsko 
sodelovanje. Menim, da so glavna načela tale: prvič, načelo prostovoljnosti 
takšnega medobčinskega sodelovanja, nadalje načelo uveljavljanja interesov 
določene delovne organizacije ali družbe in prepletanje teh interesov z interesi 
samih občanov. Nadalje je načelo racionalnosti, načelo ekonomičnosti in ne 
nazadnje tudi načelo solidarnosti pri izpolnjevanju dogovorjenih obveznosti 
med občinami. 

Glede oblik sodelovanja bi omenil samo nekatere, kot so na primer skupno 
financiranje raznih služb, ustanavljanje skupnih organov, sodelovanje občin 
pri skupnem reševanju problemov na področju družbenih služb, to je ustanav- 
ljanje skupnih zavodov za kulturo, zdravstvo, socialno varstvo, komunalne 
službe itd., nadalje združevanje sredstev za osnovne naložbe, za skupno ustanav- 
ljanje industrijskih obrtnih podjetjih, komunalnih bank itd. 

Pregled nekaterih osnutkov občinskih statutov, ki so v zadnjem času v 
razpravi, kaže, da so v občinah, kljub mnogim razpravam o medobčinskem 
sodelovanju in mnogim stališčem, ki so bila glede tega zavzeta, obdelali to 
vprašanje v statutih zelo površno in formalno. Skoraj povsod so te formulacije 
zelo deklarativne; v večini primerov se glasijo npr. takole: »Pri uresničevanju 
svojih nalog lahko občina sodeluje z drugimi občinami in drugimi družbeno- 
političnimi skupnostmi ter v ta namen ustanavlja skupne organe in organi- 
zacije, združuje sredstva, izmenjuje izkušnje, organizira skupne akcije in druge 
oblike medsebojne pomoči in sodelovanja.« Menim, da je medobčinsko sodelo- 
vanje za bodoči razvoj našega komunalnega sistema tako važno, da bi v statutih 
občin nujno morali posvetiti temu vprašanju več pozornosti. Najbolj zanimivo 
iz statutov je pa to, da tudi v tistih občinah, kjer je medobčinsko sodelovanje 
že doseglo določene rezultate in razmeroma pozitiven razvoj, ni v njihovih 
statutih zaslediti določnejše obravnave takšnega medobčinskega sodelovanja. 
Menim, da bi moralo priti to medobčinsko sodelovanje v občinskih statutih 
bolj do izraza. V raznih poglavjih občinskega statuta bi morali omenjati med- 
občinsko sodelovanje, predvsem pa tam, kjer je takšno sodelovanje ekonomsko 
nujno. Iz formulacij statuta bi morale pravzaprav izhajati naloge občinske 
skupščine v tem smislu, da občinska skupščina pospešuje takšno sodelovanje 
po načelih, o katerih sem govori že prej. 

Menim, da so takšne formulacije, kot so sedaj v statutih, posledica oziroma 
odraz razpoloženja občinskih skupščin in njenih organov in da z njimi prav- 
zaprav podpiramo težnje po neki absolutni samostojnosti občin, po zapiranju 
v meje občin in podobno. To še posebno velja za področje družbenih služb, 
kjer imajo po mojem mnenju občine neizčrpne možnosti za medobčinsko sodelo- 



6. seja 165 

vanje. Takšno sodelovanje je ekonomsko nujno in v interesu občanov. Vendar 
se takšno sodelovanje le počasi razvija. Ovirajo ga prav takšne lokalistične 
težnje, težnje po samostojnem reševanju nekaterih služb, čeprav so potem te 
službe zelo nekvalitetne in tudi drage. Pri podrobnem obravnavanju pravza- 
prav odpovedo vsa ta načela, o katerih smo govorili in prevladujejo le lokali- 
stične težnje, dostikrat skrite pod raznimi izgovori, češ da je to volja občanov, 
ki so bili nepravilno seznanjeni o teh stvareh itd. Posledica tega so seveda 
— po mojem mnenju — najbrž tudi takšne deklarativne formulacije o med- 
občinskem sodelovanju v statutih. 

Navedel bi primer iz Zasavja, kjer se že precej dolgo dogovarjajo za orga- 
nizacijo skupnega zdravstvenega centra. Tam vsi zdravstveni zavodi menijo, 
da je tak zdravstveni center potreben. Komunalna skupnost socialnega zavaro- 
vanja se s takim centrom strinja. Tudi nekatere občinske skupščine so že o 
tem razpravljale in se strinjajo s tem. Vendar ne pride kljub vsem tem raz- 
pravam in ugotovitvam do uresničitve in ustanovitve skupnega občinskega 
zdravstvenega centra. Zanimivo je še, da je ena od občin, ko je sprejemala 
družbeni plan in predračun, predvidela za tak medobčinski zdravstveni center 
200 000 dinarjev, kar že vnaprej pravzaprav pokaže usodo takšnega zdravstve- 
nega centra. 

Nadaljnji primer je strokovno šolstvo, ko se občinske skupščine ne morejo 
odločiti o njegovem skupnem financiranju. Doslej še niso sprejeta neka enotna 
merila za ustanavljanje strokovnih šol kljub temu, da je okrajna skupščina 
predlagala občinskim skupščinam, da o tem razpravljajo. Vendar doslej ta 
vprašanja še niso rešena. 

Kot poseben problem mislim omeniti tudi vprašanje medobčinskega sode- 
lovanja mesta Ljubljane. Zdi se mi namreč, da obstajajo težnje, da se vse to 
sodelovanje občin skrči na sodelovanje preko mestnega sveta za tiste zadeve, 
ki se predvidevajo z zakonom o mestih in tudi s statutom mesta kot skupne 
zadeve. Menim, da ni v mestu Ljubljani mogoče skrčiti medobčinsko sodelo- 
vanje samo na to in da imamo vrsto področij in problemov, ki jih bodo morale 
reševati občine v tesnem sodelovanju z mestnim svetom tudi mimo tega, kar 
predpisuje statut mestnega sveta. Po mojem mnenju so to predvsem vprašanja 
stanovanjske izgradnje, vprašanja zdravstvenega varstva na območju mesta, 
vprašanje politike socialnega zavarovanja na območju mesta, socialno varstvo, 
otroško varstvo, vprašanje moderne družbene prehrane in podobno. V praksi 
imamo že konkretne primere takšnega sodelovanja med občinami. Občina 
Center npr. gradi stanovanja na območju druge občine in se je najbrž dogo- 
varjala o tem mimo mestnega sveta z dotično občino'. Nadalje imamo dogo- 
varjanje komunalnih skupnosti socialnega zavarovanja na območju mesta o 
enotnem izvajanju politike na področju socialnega zavarovanja in pravic zava- 
rovancev na območju mesta in podobno. 

V samih statutih mestnih občin tega sodelovanja in takšnega načina sode- 
lovanja ne zasledimo. Formulacije o tem medobčinskem sodelovanju so zelo 
formalne ali so celo skrčene res samo na tisto sodelovanje, ki sodi v okvir 
mestnega sveta. Ne mislim, da bi morali statuti določeno obravnavati vse oblike 
medobčinskega sodelovanja, vendar bi morali določati vsaj tista osnovna načela 
takšnega sodelovanja, na osnovi katerih naj bi bila občina dolžna v korist 
občanov naprej razvijati takšno sodelovanje. 

Menim, da bi se v občinah morali prvenstveno otresti vseh teženj po tej 
absolutni samostojnosti. To' posebno zategadelj, ker so takšne občinske težnje 
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dostikrat tudi navdihovalec za enako gledanje v delovnih organizacijah, pred- 
vsem v delovnih organizacijah družbenih služb. Take težnje dostikrat močno 
zavirajo hitrejši razvoj vsega našega komunalnega sistema, ki se lahko razvija 
samo na podlagi tesnega medobčinskega sodelovanja. V občinah bi morali — po 
mojem mnenju — mnogo globlje analizirati to problematiko in poiskati vse 
elemente, ki lahko pospešujejo razvoj tega medkomunalnega sodelovanja. Me- 
nim, da bodo na podlagi takšnih podrobnih analiz prav gotovo zaključili, da 
je medobčinsko sodelovanje eden bistvenih elementov, ki vpliva na počasnejši 
ali pa na hitrejši razvoj v komuni. Takšne analize v posameznih občinah bi 
brez dvoma vplivale tudi na drugačne, boljše in na bolj določeno izražanje o 
medobčinskem sodelovanju v občinskih statutih. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima poslanka Marjana Javornik. 

Marjana Tovornik: Ker je že tovariš pred menoj govoril o med- 
občinskih službah, bi dodala samo še nekatere misli, o katerih so precej raz- 
pravljali v zasavskih občinah. 

Ob podobni razpravi o statutih komun v Zasavju je bilo med drugimi 
izraženih precej misli o organizaciji in delovanju medobčinskih služb. V sta- 
tutih vseh 3 zasavskih komun je lahko najti pripravljenost občinskih skupščin 
za soustanavljanje medobčinskih organov in služb zaradi zadovoljevanja 
potreb, ki so skupnega pomena za zasavske komune. Te skupne službe pa imajo 
tudi ta namen, da ^zadovoljujejo potrebe občanov, ki jih posamezne komune, 
upoštevajoč načela ekonomičnosti in racionalnosti, ne morejo same organizirati. 
V vseh treh komunah je osvojeno načelo, da se občina lahko povezuje s katero- 
koli drugo komuno ah skupino komun zato, da zagotovi naj optimalnejše pogoje 
v korist občanov. Takšno prakso vidimo v delovanju zasavskih komun že nekaj 
let. Zasavske komune imajo organiziranih več medobčinskih služb, kot npr. 
občinsko sodišče, katastrski urad, javno tožilstvo, zavod za prosvetno pedagoško 
službo, medobčinske inšpekcijske službe in tako dalje. V teku so tudi priprave 
za ustanovitev skupnega zdravstvenega centra. 

Obdobje zadnjih let je mimo uspešnosti delovanja medobčinskih služb 
pokazalo tudi nekatere pomanjkljivosti in negativne pojave, ki jih je treba 
nujno odpraviti zato, da v prihodnje ne bi zavirali naprednih teženj nadalj- 
njega ustanavljanja novih in krepitve že obstoječih služb. Po mojem mnenju 
so osnovni problemi predvsem naslednji: 1. kadrovska zasedba služb; 2. financi- 
ranje medobčinskih služb in 3. druga problematika v zvezi z njimi. 

Kadrovska zasedba služb v Zasavju ni zadovoljiva. Poleg tega, da že obsto- 
ječi kadri v nekaterih primerih nimajo ustrezajočih pogojev za delo, se 
vedno bolj postavlja v ospredje tudi vprašanje kvalitete in sposobnosti kadrov. 
Neustrezajoča strokovna izobrazba, včasih tudi nezainteresiranost za delo, 
povzročajo v mnogih primerih slabo delovanje medobčinskih služb in na pod- 
lagi tega tudi slabo vrednotenje teh. V preteklosti je bilo ugotovljeno, da je 
edinole pedagoški zavod ustvaril tesno sodelovanje z vsemi tremi občinskimi 
skupščinami s polno odgovornostjo za svoje delo. 

Pomanjkanje odrejenih nalog in slabo tretiranje odnosov do posameznih 
občinskih skupščin, je v mnogočem problem, ki postavlja medobčinske službe 
v drugačen položaj, kot bi bilo želeti. Tudi neustrezajoči kadri v mnogih 
primerih botrujejo tem problemom. 
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Financiranje medobčinskih služb je prav tako problematično v mnogih 
primerih. Razdelitev in obremenitev posameznih skupščin izhaja že iz pre- 
teklih let in se ne spreminja v odnosu do razvoja in do obsega storitev. Letos, 
ko bodo medobčinske službe poslovale s posebnim žiroračunom, se bo mnogo 
bolj postavila pred posamezne komune zahteva rednega financiranja, ki naj 
omogoči tudi normalno delovanje teh služb. Prav v zvezi s tem in zato, ker 
te službe opravljajo usluge za posamezne komune, je nujno, da moramo mimo 
pogodbenega financiranja urediti tudi obveznosti teh služb in njihovo odgo- 
vornost do posameznih komun. 

Brez dvoma dobiva medobčinsko sodelovanje v našem komunalnem si- 
stemu vse večji pomen. V Zasavju je to sodelovanje ustvarilo solidno osnovo 
za ustanavljanje novih skupnih dejavnosti. Te pa včasih ne gredo vzporedno 
z razvojem življenja v zasavskih dolinah. Osnovni vzroki za to so brez dvoma 
v dokajšnjem nezaupanju v kvaliteto in odgovornost teh služb. Ni slučaj, da 
se posamezne občinske skupščine upirajo, da bi pristopile k skupnemu delo- 
vanju. Na primer: medobčinske inšpekcijske službe, čeprav poslujejo šele 4 
mesece, niso ekonomsko opravičile obstoja. Nasprotno, namesto, da bi se stroški 
zmanjšali in delo izboljšalo, je občutiti njihovo skoraj 50% povečanje. Delno 
lahko to opravičujemo z boljšim delom. -Ni pa mogoče skupščin prepričati, 
da pristopajo k skupnim službam, ki bistveno podražujejo svoje delo. Nemogoče 
si je zamišljati uspešnost delovanja medobčinskih služb brez najtesnejšega 
sodelovanja in skupnega dela z odgovornimi organi v posameznih skupščinah. 
Ravno inšpekcijske službe dokazujejo, da slabo sodelovanje in visoke cene ne 
koristijo smotrnemu skupnemu delu zasavskih komun, marveč jim lahko le 
škodujejo. 

V Zasavju so nedvomno še mnoge rezerve, ki se lahko izkoristijo z med- 
občinskim sodelovanjem. Večje medsebojno zaupanje bo tudi doseženo ob pol- 
nem spoštovanju občine in njenih pravic. Nedvomno medobčinskih služb ne 
potrebujemo^ zaradi političnih razlogov. Ekonomsko stanje in razmere, v katerih 
živimo, same narekujejo večje in tesnejše sodelovanje. To pa mora sloneti 
predvsem na ekonomičnosti in na boljši kvaliteti. Enakopravnost pri osno- 
vanju, brez škodljivih antagonizmov iskanja najrazličnejših koristi, mora biti 
osnovno načelo medobčinskega sodelovanja, ki ga dnevna praksa kljub vsem 
problemom potrjuje in zahteva. 

Zelo pomembno vlogo pri usklajevanju te problematike morajo opravljati 
družbeno-politične organizacije, predvsem Socialistična zveza. Ta naj bi bila 
pobudnik za uspešno medobčinsko sodelovanje, usklajeno z ustavnimi načeli 
in statuti komun. Z dneva v dan rasejo zahteve za skupno urejanje posameznih 
problemov, za perspektivni razvoj sploh. Če želimo zagotoviti tudi družbeno- 
politični pomen in ekonomsko utemeljenost skupnega dela, je potem prav, da 
tudi ob statutih razmišljamo in analiziramo vse tisto, kar zavira uspešnejše 
delo in sodelovanje, da odstranimo nezaželene težnje in da skupno reševanje 
problemov zasavskih komun jemljemo predvsem kot potrebo časa in ne kot 
obliko, ki jo danes poudarjamo. Ob spoštovanju takšnih načel in ureditvi na- 
vedenih vprašanj bo medobčinsko sodelovanje postalo tudi bližje občanom in 
njihovim potrebam, kot to nakazujejo tudi statuti. 

Predsednik Janez Hočevar: Tovariši poslanci! Na listi so še štirje 
govorniki: od teh nameravajo trije razpravljati o problematiki krajevnih skup- 
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nosti. Glede na program današnjega zasedanja predlagam, da zdaj prekinemo 
sejo in j o nadaljujemo ob pol štirih. Se strinjate? (Poslanci se strinjajo.) Hvala 
lepa. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.45 in se je nadaljevala ob 15.35.) 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Miran Blaha. 

Miran Blaha: Tovarišice in tovariši poslanci! V dosedanjih razpravah 
o krajevnih skupnostih v občinskih statutih se je največ govorilo o območjih 
krajevnih skupnosti, njihovi organizaciji in financiranju, o tem, kako določbe 
o teh vprašanjih formulirati v občinskih statutih in tako zadostiti določbam 
94. člena republiške ustave; manj pa je bilo razpravljanja o položaju, vlogi in 
pravicah krajevnih skupnosti v sistemu občinske samouprave. Zato mi dovolite, 
da svoj prispevek v razpravi posvetim predvsem tem vprašanjem. 

Pri obravnavanju položaja in vloge krajevne skupnosti v komunalnem 
sistemu, v sistemu samoupravljanja, moramo vsekakor izhajati iz osnovnega 
izhodišča, da je krajevna skupnost v prvi vrsti samoupravna skupnost občanov 
samih. To pomeni, da predvsem občani sami v okviru svoje krajevne skupnosti 
kot organizirane oblike samoupravljanja, urejujejo in razrešujejo vsakodnevna 
življenjska vprašanja, si določajo naloge in način njih izvajanja, upoštevajoč 
pri tem svoje potrebe, pa tudi individualne in skupne interese. Zato ne mo- 
remo govoriti o krajevni skupnosti kot o podaljšku občinske samouprave ali 
celo občinske uprave, niti ne O' politično-teritorialni enoti, kar izhaja iz neka- 
terih določb v nekaterih osnutkih občinskih statutov, temveč le kot o važni 
instituciji, ki dopolnjuje komunalno samoupravo in je njen del ter oblika samo- 
upravljanja občanov na določenem področju občine. 

Take nepravilne tendence in (takšno nerazumevanje vloge krajevnih skup- 
nosti se namreč kaže v osnutkih nekaterih občinskih statutov, ko ti med drugim 
določajo, da krajevne skupnosti opravljajo predvsem naloge, ki jih nanje pre- 
naša občina, ko naj bi krajevne skupnosti tako opravljale vrsto opravil in zadev, 
ki so sicer naloga občinskih upravnih organov, kar pomeni, naj bi krajevne skup- 
nosti opravljale ta dela namesto njih; ko skušajo včasih z občinskim statutom 
že vnaprej določiti le naloge, ki naj bi jih opravljale krajevne skupnosti, ne 
določajo pa pravic, ki jih imajo občani v krajevni skupnosti, in pravic, ki jih 
imajo krajevne skupnosti v občini in nasproti občinski skupščini. Prav to, 
kako delujejo krajevne skupnosti in kako se vključujejo v celotni mehanizem 
občinske samouprave, kakšna je njihova vloga in vpliv pri tem in kakšni so 
odnosi med krajevnimi skupnostmi in občinsko skupščino, so vprašanja, ki bi 
jih morali občinski statuti obravnavati v večji meri. 

Ker krajevne skupnosti delujejo na skoraj vseh področjih gospodarskega 
in družbenega življenja v občini, je zato nujno, da se njihova vloga in pri- 
sotnost pojavljata pravzaprav skozi cel statut in ne le v poglavju o krajevnih 
skupnostih. Posebno velja to za tista poglavja in določbe, ki obravnavajo za 
občane in krajevne skupnosti najbolj zanimiva področja, kot so komunalno 
in stanovanjsko gospodarstvo, socialno varstvo, vzgoja in varstvo otrok, usluž- 
nostna obrt itd. Poleg vseh drugih činiteljev, delovnih organizacij, družbenih 
služb itd., bi tu povsod morala biti omenjena tudi krajevna skupnost, v okviru 
katere občani sodelujejo v urejevanju teh skupnih zadev in o njih tudi od- 
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ločajo. V teh določbah ne bi bilo treba navajati le nalog krajevnih skupnosti, 
ki jih imajo pri tem, temveč predvsem pravice, ki jih imajo občani in krajevne 
skupnosti v reševanju teh skupnih zadev, ko občani sami na zborih ali v 
organih krajevnih skupnosti odločajo npr. o vrstnem redu izgradnje komu- 
nalnih naprav, o namenu uporabe sredstev krajevnih skupnosti in podobno. 
V nekaterih občinah se je že dosedaj uveljavil način, da o dodeljevanju so- 
cialnih podpor odločajo občani v zadevnih komisijah krajevnih skupnosti; na 
osnovi njihovih sklepov, oziroma predlogov pa nato občinski organi izdajo 
upravni akt, odločbo in podobno. Le v takih primerih in le na tak način potem 
lahko govorimo o prenašanju nekaterih pristojnosti z občine na krajevne skup- 
nosti, ker gre v teh primerih, da tako imenujem, za podružbljanje upravnih 
zadev, za soodločanje ali polno odločanje občanov v upravljanju teh skupnih 
občinskih zadev. Le na tak način bomo lahko tudi zagotovili potem polno in 
ustvarjalno sodelovanje občanov v urejevanju skupnih zadev in aktivnost v 
delu krajevnih skupnosti. Take in podobne oblike ter načine bi zato kazalo 
določati že v občinskem statutu. 

Krajevna skupnost naj bi bila v upravljanju svojih zadev in nalog samo- 
stojna in tako samostojnost bi ji morali z občinskim statutom vsekakor priznati. 
Marsikje se sicer še čuti določeno nezaupanje, predvsem do gospodarjenja in 
razpolaganja s sredstvi in zato v nekaterih osnutkih statutov še zasledimo 
določbo, da predračun krajevne skupnosti potrjuje občinska skupščina. Mislim, 
da je tako nezaupanje povsem odveč in škodljivo. Končno pa itake določbe 
tudi niso v skladu z republiško ustavo, ki pravi, da krajevne skupnosti samo- 
stojno razpolagajo s svojimi sredstvi. 

Podobno je z uvajanjem krajevnega samoprispevka. Če so se občani za- 
vestno odločili, da v delu ali denarju prispevajo' k rešitvi nekega problema 
in če je seveda namen tega samoprispevka v njihovem interesu in realen, potem 
ni potreben noben prisilni predpis oziroma odlok občinske skupščine. Zato 
bi bilo prav, da že z občinskim statutom priznamo krajevnim skupnostim pra- 
vico, da v imenu in po> odločitvi občanov uvedejo krajevni samoprispevek. 

Vloga in mesto krajevne skupnosti se kaže tudi v tem, v kakšni meri in 
na kakšne načine so krajevne skupnosti udeležene v oblikovanju skupne ob- 
činske politike, v skupnih odločitvah. Posebno prihaja to do izraza pri obliko- 
vanju in sestavljanju družbenih planov in proračunov. V teh zadevah bi ob- 
činska skupščina vsekakor morala polno upoštevati mnenja in predloge, pa tudi 
programe krajevnih skupnosti, kajti ljudje v krajevni skupnosti najbolje po- 
znajo probleme in potrebe svojega območja in največkrat dajejo- koristne 
predloge. 

Ponekod je že uveljavljena praksa, da se občinski organi pred sprejetjem 
važnejših sklepov, ki zadevajo celo občino ali le posamezno območje, obvezno 
konzultirajo s predstavniki krajevnih skupnosti ali zahtevajo od njih predloge, 
tako npr. o namembnosti lokalov, obrtnih delavnicah, obrtnih dovoljenjih in 
podobno. V mnogih občinah je v navadi, da predstavnike krajevnih skupnosti 
redno vabijo na seje občinske skupščine, na seje svetov; posebno in obvezno pa 
takrat, kadar ti organi razpravljajo o zadevah, važnih za delovanje in živ- 
ljenje v krajevni skupnosti. Marsikje so predstavniki krajevnih skupnosti ozi- 
roma njihovih skupnih koordinacijskih odborov redni člani posameznih svetov, 
posebno za tista področja, na katerih krajevne skupnosti največ delujejo, kot so 
sveti za komunalne in gradbene zadeve, socialno varstvo, varstvo družine in 
podobno. Vse te oblike in načini medsebojnih odnosov zagotavljajo uspešno 
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sodelovanje in vključevanje krajevnih skupnosti v delovanje občinske samo- 
uprave, zato bi tudi lahko našle mesto v občinskih statutih. 

113. člen republiške ustave pravi, da krajevna skupnost lahko predlaga 
občinski skupščini, da izda predpis ali drug splošni akt. Verjetno ne bi dosti 
dosegli, če bi to določbo le prepisali v občinski statut, kar so marsikje storili. 
Treba bi jo bilo konkretizirati, morda bolj določno zapisati in predvsem določiti, 
v katerih zadevah imajo krajevne skupnosti to pravico, na kakšen način to 
pravico uveljavljajo in kaj se zgodi, če občinska skupščina njihovih predlogov 
ne sprejme. 

Ob tem pa bi bilo treba razmisliti tudi o predlogu, da bi morda tudi samim 
krajevnim skupnostim — to pride v pošte v predvsem za krajevne skupnosti 
v večjih zaokroženih krajih izven občinskih središč — dali pravico, da na osnovi 
odločitve in sklepov občanov na zborih ali v organih krajevnih skupnosti izda- 
jajo svoje krajevne, lokalne predpise, ne v smislu upravno-pravnih ali splošnih 
aktov, temveč take, ki npr. urejajo komunalne zadeve kraja, snago, zaščito 
zelenih površin in podobne zadeve, za katere so se občani skupno dogovorili. 

V zadnjih osnutkih mnogih občinskih statutov so se pojavile tudi določbe 
o medsebojnem povezovanju in sodelovanju krajevnih skupnosti v občini. 
Oblike tega povezovanja so v raznih osnutkih različne, od posebnih svetov pri 
občinski skupščini in referatov, preko koordinacijskih odborov, do občasnih 
in stalnih konferenc krajevnih skupnosti v občini. Če zastopamo stališče, da 
so krajevne skupnosti samostojne samoupravne skupnosti občanov in če smo 
ugotovili, da obsega njihovo delovanje skoraj vsa področja gospodarskega in 
družbenega življenja, potem teze o posebnih svetih za krajevne skupnosti pri 
občinski skupščini ne bi bile sprejemljive, kar je dosedanja javna razprava 
tudi potrdila. Prav tako ne bi bilo prav, kar so nekatera določila v osnutkih 
določala, da je predsednik koordinacijskega odbora predsednik skupščine, 
tajnik tega odbora pa tajnik občinske uprave. 

Nasprotno pa je večletni obstoj in delovanje posvetovalnih organov ali 
konferenc krajevnih skupnosti v nekaterih občinah, ki so se pojavile povsem 
spontano in na predlog samih krajevnih skupnosti, dokazal upravičenost ob- 
stoja takih oblik za skupno reševanje vprašanj. V okviru takih organov se 
izmenjujejo izkušnje, rešujejo notranja organizacijska vprašanja krajevnih 
skupnosti, snujejo skupne službe in skupni servisi za območje več krajevnih 
skupnosti. 

V zvezi s tem bi na koncu omenil še eno stvar, ki ima obenem značaj 
predloga. Eden izmed vzrokov nastanka teh organov je bil tudi v vrsti ne- 
rešenih in nejasnih vprašanj okrog finančnega in ostalega poslovanja organov 
in delovnih enot krajevnih skupnosti. V okviru takega organa v občini so se 
krajevne skupnosti skupno dogovarjale o načinu poslovanja in enotno nasto- 
pale nasproti bankam, občinski skupščini in upravnim organom. Spričo vedno 
širšega delovanja in razvoja obstoječih in pospešenega ustanavljanja novih 
krajevnih skupnosti v vsej republiki in zaradi nekaterih še nerešenih in neraz- 
čiščenih vprašanj s področja notranje, poslovne in finančne organizacije ter 
poslovanja servisov, pa se kaže potreba intenzivnejšega izmenjavanja izkušenj 
in stališč tudi v okviru Slovenije. Zato je treba razmišljati o mestu ali orga- 
nizaciji, kjer bi se delavci krajevnih skupnosti lahko sestajali in izmenjavali 
izkušnje, dobivali informacije, tolmačenja predpisov in praktično pomoč v 
svojem delu. 
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Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Danilo Masten. 

Danilo Masten: Tovarišice in itovariši poslanci! Jaz bi nadaljeval 
nekako tam, kjer je moj predgovornik končal. V svojem kratkem izvajanju bi 
se dotaknil vprašanja financiranja krajevnih skupnosti, ker smatram, da je to 
vprašanje v statutih občin premalo precizirano oziroma poudarjeno, čeprav 
bi statuti morali o tem več določati že zaradi same vloge in pomembnosti kra- 
jevnih skupnosti, predvsem pa zaradi njihovega nadaljnjega perspektivnega 
razvoja in utrjevanja. 

V poročilu Republiškega sekretariata za zakonodajo in organizacijo je sicer 
govora o tem, naj bi se v občinskih statutih zagotovilo financiranje krajevnih 
skupnosti s kolikor mogoče fiksnimi postavkami, da bi bil zagotovljen nj'hov 
nemoten razvoj. Na drugi strani pa se ugotavlja, da občine pri sedanjem stanju 
ne morejo v staitutih zagotoviti financiranja krajevnih skupnosti z določenim 
avtomatizmom in da se zaradi (tega postavljajo bolj splošni kriteriji za vsako- 
letno dodeljevanje proračunskih sredstev. V statutih občin zasledimo, da so 
ta sredstva predvsem dotacije, subvencije, krajevni samoprispevek in prosto- 
voljni prispevki. 

Menim, da bi bilo potrebno mimo že navedenih virov financiranja najti še 
nekatere druge, bolj stimulativne oblike. Vsiljuje se mi pri tem misel, da bi 
bilo potrebno krajevno skupnost v odnosu do občine postaviti vsaj v približno 
tak položaj — navajam zaradi primerjave — v kakršnem je na primer delovna 
enota v delovni organizaciji. S tem mislim reči, da bi krajevna skupnost mo- 
rala biti soudeležena v ustvarjenem dohodku svojega območja po nekem v 
naprej določenem participacijskem sistemu v odnosu do občine. 

Ugotovitve namreč kažejo, da se na primer občine trudijo z izterjavo 
raznih davčnih in drugih družbenih obveznosti na /terenu. Z delno partici- 
pacijo na teh dohodkih pa bi krajevna skupnost nedvomno imela neposreden 
interes, da bi se vplačila čimbolj in čim hitreje izvrševala, seveda, če bi bilo 
to zanjo stimulativno. Enak primer imamo pri raznih fakultativnih dohodkih 
občine, katerih realizacija bi bila boljša in hitrejša, če bi na teh participirala 
krajevna skupnost. 

Nadalje imamo na področjih krajevne skupnosti razne vrste gospodarskih 
dejavnosti, ki so nekje bolj, nekje pa manj razvite. V statutih se sicer poudarja, 
da bi naj gospodarske organizacije tudi same skrbele za financiranje krajevnih 
skupnosti, kar bo potrebno seveda spraviti v življenje, oziroma v statute de- 
lovnih organizacij. Poudarjam pa, da v nobenem statutu delovne organizacije 
nismo zasledili te določbe. Ta sistem financiranja bi moral ravno tako bazirati 
na neposrednem interesu krajevne skupnosti ter na dobrem gospodarjenju v 
teh organizacijah. Seveda bo ta interes vzbujen s tem, če bodo krajevne skup- 
nosti soudeležene na dohodkih, ki jih iz teh področij gospodarstva dobiva 
občina. To so predvsem kmetijske zadruge, potem obrt, trgovina, gostinstvo 
in še nekatere druge dejavnosti. Po vsej verjetnosti pa obstojajo še druge 
vrste oziroma možnosti financiranja, vendar bi morale delovati v bolj stimu- 
lativni obliki, predvsem pa bi morale spodbujati občane na območju krajevne 
skupnosti, da bi samostojneje uresničevali družbeno samoupravljanje, samo- 
stojneje urejevali družbene odnose in upravljali vse druge družbene zadeve, 
ki so jim dane in zagotovljene že z ustavo. Pred očmi moramo namreč imeti 
to, da morajo krajevne skupnosti prevzemati vse večjo družbeno skrb za 
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občane na svojem območju, ne pa samo skrb za ceste, javno razsvetljavo in 
druge komunalne dejavnosti, katerih pomen je sicer prav tako očiten. 

Svoj namen in vlogo pa bodo krajevne skupnosti odigrale le v primeru, 
če bodo imele zagotovljena potrebna sredstva. Zaradi tega bi bilo prav, da bi 
zbor v svojih priporočilih dal temu vprašanju prav poseben poudarek, ker je 
od materialne osnove odvisno življenje dn delo krajevne skupnosti, še posebej 
pa njihov nadaljnji razvoj in utrjevanje samostojnosti. 

Želel bi ob koncu poudariti še to, da verjetno tega vprašanja občine pri 
sedanji delitvi dohodkov same ne bodo mogle rešiti, ker jim že sedaj primanj- 
kuje sredstev in bo tukaj vsekakor potrebna pomoč širših družbeno-političnih 
skupnosti. To je po vsej verjetnosti tudi vzrok, da vprašanje financiranja kra- 
jevnih skupnosti v statutih občin ni bilo precizirano, oziroma, da ni določeno 
z jasnejšimi instrumenti. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima poslanec Martin Košir. 

Martin Košir: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da se 
tudi jaz priključim razpravi o statutih krajevnih skupnosti. Mislim, da smo 
v času ustavne diskusije, zlasti pa zdaj v pripravi osnutkov občinskih statutov, 
o problemih krajevnih skupnosti mnogo razpravljali in je bila izražena oela 
vrsta različnih stališč, tudi različnih mnenj, zlasti glede opredelitve pojma 
krajevne skupnosti. Meni se zdi, da smo> po sprejetju zakona o stanovanjskih 
skupnostih leta 1959 na območju mest ta vprašanja stanovanjskih skupnosti 
precej razčistili, medtem ko za krajevne skupnosti izven mestnih območij ta 
vprašanja doslej niso bila zadostno urejena. V sedanji razpravi in v samih 
določbah občinskih statutov pa se pojavljajo o tem nekatera dokaj različna 
mnenja. Skušal bi navesti nekatere zares bistvene razlike med krajevnim od- 
borom in krajevno skupnostjo, kot jo določa oziroma opredeljuje sama ustava. 

Krajevna skupnost je organ samoupravljanja, v kateri občani dejansko 
lahko uresničujejo svoje samoupravljanje. Ne moremo pa trditi, da je krajevni 
odbor bil organ samoupravljanja, čeprav je imel določene elemente samo- 
uprave. Lahko rečemo, da je krajevni odbor bil pomožen organ občinskega 
ljudskega odbora, ki je pravzaprav skrbel za izvajanje politike oziroma za 
uresničevanje ukrepov in sklepov ljudskega odbora. 

Krajevna skupnost predstavlja tudi skupnost prebivalcev določenega ob- 
močja, medtem ko je bil krajevni odbor le organ določenega kraja in je bil s 
statutom ljudskega odbora tako tudi formuliran. Krajevno skupnost po novih 
ustavnih določbah ustanavljajo občani določenega območja neposredno' na 
zborih občanov in v soglasju z občinsko skupščino. Tako mi to postavljamo; 
drugod se to vprašanje tretira drugače, vendar je vprašanje v zvezi z dolo- 
čanjem območij krajevnih skupnosti potrebno rešiti še pred sprejemanjem 
statutov. 

Krajevni odbor oziroma teritorij krajevnega odbora je določil občinski 
ljudski odbor s svojim statutom na osnovi zakona dn je tako že občinski ljudski 
odbor praktično upravno razdelil celotno občino na krajevne odbore in točno 
določil, katere katastrske občine spadajo v področje krajevnega odbora. Pri 
določanju območja krajevne skupnosti pa se to vprašanje rešuje drugače. Kra- 
jevna skupnost se formira za potrebe ljudi in jo ljudje tudi ustanavljajo za 
zadovoljevanje svojih lastnih potreb na določenem območju. To se pravi, da 
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se vključujejo v območja krajevne skupnosti le naselja, kjer ljudje prebivajo, 
medtem ko se teritorij ne vključuje v območje krajevne skupnosti. 

Nadaljnja razlika je v tem, da svet krajevne skupnosti izvolijo člani izmed 
občanov na svojih zborih volivcev, medtem ko je bil krajevni odbor sestavljen 
obvezno iz dela odbornikov, ki so bili izvoljeni na tem območju; odborniki ljud- 
skega odbora so bili obvezno tudi člani krajevnega odbora. 

Krajevna skupnost je po novih ustavnih načelih pravna oseba, medtem ko 
krajevni odbor ni nikdar imel takega statusa. To se pravi, da je krajevni odbor 
opravljal le naloge, ki jih je občinski ljudski odbor določil, medtem ko krajevna 
skupnost nalog v takem smislu ne opravlja. 

Sredstva krajevnega odbora so se vedno zagotavljala v proračunu občine, 
medtem ko nova ureditev mimo obveznosti občinske skupščine glede financi- 
ranja dejavnosti krajevne skupnost predvideva še druge vire in možnosti. Kra- 
jevna skupnost ima svoj lastni statut, kot temeljni akt, s katerim določa delo 
jn organizacijo krajevne skupnosti, krajevni odbor pa takega akta nikdar ni 
imel in tudi ni mogel imeiti, ker je bito funkcioniranje in organizacija krajev- 
nega odbora praktično regulirana z višjimi predpisi, predvsem: s statuti ob- 
činskih ljudskih odborov. 

S tem je povezano vprašanje krajevnega urada. Po prejšnjih predpisih je 
bilo* s statutom urejeno tako, da je obvezno posle krajevnih odborov opravljal 
krajevni urad, medtem ko poslov krajevnih skupnosti ne opravlja krajevni 
urad, temveč jih organizira krajevna skupnost sama; istočasno pa se lahko 
— vsaj pri nas se to dovoljuje — sklene dogovor med občinsko skupščino in 
krajevno skupnostjo izven mestnega območja, da krajevni urad pogodbeno 
opravlja posle za potrebe krajevne skupnosti. Seveda to ni obvezno. Pri tem 
menimo, da ni potrebno v krajevnih skupnostih povsod ustvarjati novih de- 
lovnih mest, ker tudi ni nujno, da ima vsaka krajevna skupnost posebnega 
plačanega tajnika. 

Ob krajevni skupnosti je bito v razpravi mnogo govora tudi o programu 
njenega razvoja, ki naj bi bil usklajen s programom razvoja komune kot celote. 
Takih programov krajevni odbori praktično niso nikoli imeli. Tudi v tem se 
kaže bistvena razlika med krajevno skupnostjo in prejšnjim krajevnim od- 
borom. 

Zdi se mi potrebno omeniti še vprašanje sodelovanja med krajevno skup- 
nostjo in delovnimi organizacijami, ker je poslovni uspeh slednjih precej od- 
visen od tega, kako delovni ljudje zadovoljujejo svoje potrebe in potrebe svojih 
družin tam, kjer prebivajo. Tega vprašanja prej pri krajevnih odborih nismo 
imeli, ker so sodelovali v glavnem le izven mestnih območij in ob njihovem 
formiranju tudi še ni bilo tako razvitega sistema samoupravljanja in tudi ne 
takega gospodarskega razvoja, kot ga imamo danes, ko se tudi kmečka naselja 
postopoma stapljajo z industrijskimi središči. 

Glede na razpravo o problemih mesta in vloge krajevne skupnosti bi bilo 
najbrž prav, da v statutih občin jasneje opredelimo pojem krajevne skupnosti 
in njeno vlogo za razliko od prejšnjih krajevnih odborov. Čeprav jaz v celoti 
ne zanikam pomembne družbene vloge krajevnih odborov, ki so v dosedanji 
praksi in delovanju prerastli svoj prvotni okvir, menim, da krajevnim skup- 
nostim ne moremo dati enako funkcijo in enak položaj, kakršnega so prej kra- 
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jevni odbori imeli. Vsekakor jim je treba dati bolj jasne in opredeljene naloge 
in funkcije, ki bodo v skladu s celotnim našim razvojem. 

Skupno z nekaterimi poslanci sem pregledal 10 statutov z območja Slove- 
nije in dognal, da se vprašanja krajevnih skupnosti različno rešujejo. Tako na 
primer vprašanja območij krajevne skupnosti nekateri rešujejo tako, da na- 
števajo centre oziroma gravitacijska središča, okrog katerih naj bi se razvijala 
krajevna skupnost, drugi spet določajo samo neke osnovne pogoje za ustano- 
vitev itd. Prepričan sem, da bi morali uveljaviti načelo, da se v statutih določijo 
območja krajevnih skupnosti. Pred sprejetjem statutov bi se morali občani na 
zborih volivcev izreči o območju krajevne skupnosti. 

S tem pa naša naloga ni opravljena; nadaljnja faza našega dela.na terenu 
bodo volitve organov krajevne skupnosti in sprejemanje njenega statuta. 

Toliko sem želel povedati. 

Predsednik Janez Hočevar: Hvala lepa. Naslednji govornik je 
Branko Vasa. 

Branko Vasa: Tovarišice in tovariši poslanci! Rad bi spregovoril 
nekaj besed o vsebinskem oblikovanju občinskih statutov. 

V obeh poročilih, ki smo ju prejeli, so podane v glavnem ugotovitve stanja 
in vsebinski problemi glede na prve osnutke statutov, preden so ti bili dani v 
javno razpravo. Če pa obravnavamo statute v sedanji fazi, ko se o njih raz- 
pravlja v najširšem obsegu, imam občutek, da je akcija oblikovanja občinskih 
statutov preslabo ocenjena. Obravnavanje osnutkov statutov namreč kaže, da 
se občani za vsebino statutov izredno' zanimajo. Nekatere razprave sicer težijo 
k zagotavljanju lastnega položaja v statutih, vendar jih ne smemo na splošno 
tako ocenjevati, kajti v večini primerov te razprave bogatijo vsebinsko obliko- 
vanje naših občinskih statutov, kar vsekakor ne smemo podcenjevati. 

Še posebej ne smemo podcenjevati razprav zato, ker občani raznih pri- 
pomb in predlogov ne dajejo samo s stališča svojih pravic in dolžnosti v ob- 
čini, pač pa jih povezujejo s pravicami in dolžnostmi, ki jih imajo kot držav- 
ljani v najširši družbeno-politični skupnosti. 

Pri razlagi osnutkov statutov smo običajno izhajali iz 'tega, da je osnovna 
naloga občinskega statuta ta, da konkretizira ustavna določila in da v skladu 
z ustavnimi načeli ureja materialne in družbene odnose v komuni. Zato tudi 
vsak statut vsebuje določbo, da se v občini kot (temeljni družbeno-politični 
skupnosti zagotavljajo materialni in drugi pogoji za delo ljudi in za razvoj 
proizvajalnih sil. Izhajajoč iz tega, občani v občinskih statutih upravičeno 
iščejo in zahtevajo taka določila, ki jim bodo zagotavljala izpolnitev teh načel. 
V zvezi s tem smo marsikje že naleteli na težave. V pojasnilo navajam kon- 
kreten primer: 

Občani poznajo določila zvezne ustave, ki zagotavljajo skrb za razvijanje 
manj razvitih področij. Marsikje imajo tudi občine na svojem področju slabo 
razvita območja; konkretno občine, ki obsegajo haloško področje. Zaradi tega 
je v nekaterih od teh občin v razpravah o osnutkih statutov prišla do izraza 
želja, naj bi tudi občinski statuti vsebovali določila o razvijanju manj razvitih 
območij. Pri tej težnji izhajajo iz upravičene zahteve, tj. zagotovitve pravice do 
dela. Ta zahteva je v prizadetih območjih, kjer ni nobene perspektive za go- 
spodarski razvoj, še močnejša, kar je razumljivo, saj to predstavlja zanje 
življenjsko vprašanje. 
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Komisije za izdelavo statutov, ki so o tem razpravljale, so menile, da pri- 
haja to vprašanje do izraza predvsem zaradi tega, ker občani niso seznanjeni 
s perspektivnim družbenoekonomskim razvojem občine. Ne glede na to, če je 
razvoj takih območij ekonomsko mogoč ali ne, pa lahko pomeni uzakonitev 
takega določila v statutu resno oviro v nadaljnjem družbenoekonomskem raz- 
voju občine kot celote. S tem v statutu tudi ne bi bili več postavljeni samo 
odnosi in organizacijske oblike, v katerih naj se razvija in realizira politika 
razvoja občine, temveč bi že sami statuti posegali v konkretno izvajanje po- 
litike, za kar pa obstojajo drugi instrumenti, kot so na primer letni družbeni 
plani in perspektivni plani. 

Da pa bi občani le dobili odgovor na svoje zahteve, pa menim, da bi bilo 
prav, da bi v teh občinah, kjer obstajajo taki problemi, v uvodnem delu, v 
preambuli, morda le spregovorili o perspektivnem družbenoekonomskem raz- 
voju občine, ločeno po< posameznih področjih. Prav gotovo bi pomenila takšna 
vsebina v uvodnem delu za ljudi na področju, kjer ni nikakršne perspektive, 
kjer tudi krajevna skupnost ne more kaj doprinesti, najboljše pojasnilo polo- 
žaja, v kakršnem so in njihove perspektive. 

Nakazal sem le eno od mnogih vprašanj in pripomb, ki jih občani postav- 
ljajo v razpravah o osnutkih občinskih statutov. Na splošno pa lahko ocenimo, 
da skoraj vse razprave o osnutkih občinskih statutov dokazujejo, da občani 
razumejo pomen nove temeljne listine samoupravljanja v občini in ji tudi 
pomagajo oblikovati z dokajšnjo resnostjo, zavestjo in čutom samoupravnosti. 

Obstaja pa še ena bojazen in sicer ta, da občinske komisije za izdelavo 
statutov vseh teh predlogov in pripomb ne bi prav vrednotile. Pojavili so se 
namreč že primeri, da komisije za vsako ceno zagovarjajo svoje delo in noben 
predlog ali pripomba ni dovolj tehtna, da bi se .lahko kakšno določilo v že 
izdelanem statutu spremenilo. V takih primerih je prav, da tudi mi opozarjamo 
komisije na nepravilnosti, ker bomo v tej zadnji fazi vsebinskega oblikovanja 
občinskih statutov morali z njimi aktivno sodelovati. 

Predsednik Janez Hočevar: Tovariši poslanci! Dovolite, da v nekaj 
besedah povzamem osnovna stališča, ki so se izkristalizirala v razpravi. 

Predvsem je razprava ugotovila, da nova vloga občinske skupščine v 
statutih še ni prišla dovolj do izraza. Skupščina ne sprejema samo predpise, 
temveč mora biti delovno telo. Če hočemo doseči, da bo občinska skupščina 
spremljala družbenoekonomski razvoj občine in nanj vplivala, določala po- 
litiko na posameznih družbenih področjih in usklajevala dejavnost vseh šte- 
vilnih faktorjev v komuni, je treba razbremeniti seje občinskih skupščin in 
tako zagotoviti, da bo občinska skupščina na sejah obravnavala najbolj po- 
membne družbenoekonomske probleme občine, vse ostale stvari pa naj pre- 
pusti svetom. 

V razpravi je bilo govora tudi o delu zbora delovnih skupnosti. Bilo je 
izraženo mnenje, da bi zbor delovnih skupnosti moral imeti aktivnejšo vlogo v 
skupščini. Praviloma naj bi zbor delovnih skupnosti zasedal skupno s splošnim 
zborom, vendar pa bi zbor delovnih skupnosti lahko obravnaval posamezna 
vprašanja, ki se predvsem tičejo delovnih organizacij, tudi ločeno. 

Nadalje je bilo poudarjeno, da je treba posvetiti večjo pozornost poslov- 
nikom občinskih skupščin, ker ti določajo metode dela občinske skupščine. 

Glede svetov je bilo rečeno, da še niso zaživeli kot politično-izvršilni organi 
skupščine in da večina svetov prepočasi uveljavlja povezovanje z delovnimi 
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organizacijami na svojem področju. V razpravi je bilo govora o tem, da ne bi 
smeli prepodrobno urejati delokroga sveta, predvsem pa bi morali določiti 
način sodelovanja svetov z organi samoupravljanja na njihovih področjih in 
zagotoviti razpravo o določenih vprašanjih z organi samoupravljanja. Morali 
bi torej precizirati odnos svetov do skupščine in do delovnih organizacij. 

Glede uprave je prevladalo stališče, naj v statut vnesemo le temeljne 
organe uprave, medtem ko naj podrobnejšo organizacijo, notranje odnose, me- 
rila za nagrajevanje in podobno, rešujemo s posebnimi akti. Ne bi bilo smotrno 
s prepodrobno organizacijo uprave v statutu zakovati sedanje stanje, ker bo 
verjetno močnejše uveljavljanje principa delitve dohodka po delu in hitrejše 
prilagajanje občinske uprave novim nalogam občinske skupščine povzročilo 
določene spremembe v upravi. Bilo je izraženo mnenje, da bi morala uprava 
programirati svoje delo; mislim pa, da je predvsem potrebno, da tudi ob- 
činska skupščina in sveti programirajo svoje delo in da uprava potem pro- 
gramira na tej osnovi. Na ta način bo občinska skupščina lahko kontrolirala 
delo uprave in seveda na osnovi ocene izvršenega dela tudi dajala potrebna 
sredstva za delo uprave. 

V razpravi je bilo prav tako izraženo stališče, da bi bilo primerno zago- 
toviti reelekcijo tajnika in ostalih vodilnih uslužbencev v občinski upravi. 
Glede kadrovske politike je bilo poudarjeno, da ima občinska skupščina do- 
ločene naloge na tem področju; torej gre — da se tako izrazim — za -podružb- 
Ijanje kadrovske politike, gre za likvidacijo subjektivizma in kampanjskega 
načina dela na tem področju. To nalogo bi morali statuti vsaj okvirno določiti. 
Tu gre vsaj za osnovno orientacijo na tem področju. 

Poleg tega je bilo zavzeto stališče, da ni potrebnih več kadrovskih organov 
pri občinski skupščini. Edini organ naj bo komisija za volitve in imenovanja, 
v kateri so tudi predstavniki Socialistične zveze in sindikatov. Naloga te ko- 
misije pa je, da poleg zadev, ki se nanašajo na volitve in imenovanja iz pri- 
stojnosti občinske skupščine, analizira tudi splošna kadrovska vprašanja v 
občini, obvešča skupščino o kadrovskem stanju na posameznih področjih in 
predlaga skupščini ustrezne ukrepe. 

O zaščiti ustavnosti, zakonitosti in samoupravnih pravic je bilo v razpravi 
precej povedanega. Bilo je ugotovljeno, da statuti precej podrobno predvide- 
vajo postopke v tej zvezi, vendar pa obstoji bojazen, da bodo marsikatere do- 
ločbe ostale na papirju in da občan ne bo vedno imel možnosti, da odloča o 
skupnih zadevah občine. Gre za dejansko odločanje občana pri reševanju 
skupnih zadev občine. 

V razpravi je bilo poudarjeno, da je treba občane vključiti že v priprave 
določenih aktov, ki jih pripravlja občinska skupščina; da je treba zagotoviti 
temeljito razpravo o proračunu, sklepnem računu in družbenem planu, prav 
tako pa tudi razpravo pri določanju politike skladov in trošenja sredstev 
skladov. V nekaterih statutih — kot smo slišali — manjkajo določbe, da mo- 
rajo zbori volivcev razpravljati o sklepnem računu in o izvrševanju družbenega 
plana občine. Vsekakor je sklepni račun pomemben dogodek v življenju občine 
in zahteva polni interes občana. 

Nadalje je bil poudarjen odnos občinske skupščine do kritike, mnenj, pred- 
logov občanov, predlogov zborov volivcev itd. Poudarjena je bila tudi vloga 
zborov volivcev. Meni se zdi, da bo prav udeležba občanov na zborih volivcev 
najbolj zanesljiv barometer odnosa občinska skupščina — občan. Na tistih 
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zborih volivcev, kjer je občan samo informiran o delu občinske skupščine, je 
običajno majhna udeležba. To so dosedaj pokazale vse analize zborov volivcev. 

Glede družbenih služb je bilo poudarjeno, da mora občina jasno postaviti 
naloge in obveznosti, ki jih ima na področju zdravstva, socialnega varstva, 
šolstva, kulture, strokovnega šolstva itd.; da mora biti zastavljena perspektiva 
reševanja teh problemov. To je bilo poudarjeno zaradi tega, ker je v precejš- 
njem številu občinskih statutov to vprašanje obdelano zelo deklarativno. Na- 
dalje bi v statutih morali zagotoviti, da bo občina zadovoljevala potrebe na tem 
področju v skladu s splošnim razvojem in v sorazmerju s porastom narodnega 
dohodka v občini. Pri tem je bila zlasti poudarjena javnost, ker so občani zelo 
občutljivi za pravilno reševanje problematike družbenih služb. 

O usmerjanju družbenega razvoja občine je bilo jasno rečeno, da tega ni 
navajati v normativnem delu statuta, da pa lahko dolgoročno orientacijo, 
osnove perspektivnega razvoja, vnesemo v preambulo. 

Nadalje je bil v razpravi dan poudarek vprašanju postopka pri spreje- 
manju družbenih planov. Gre za najširše konzultacije vseh zainteresiranih čini- 
telj ev v občini, za vpliv delovnih organizacij, krajevnih skupnosti in občanov. 
Mimo tega mora statut zagotoviti občanom občasno razpravljanje o izvajanju 
družbenega plana in drugih programov. 

Glede odnosa občina-delovna organizacija je bilo ugotovljeno, da so se 
tozadevne določbe precej izboljšale v primerjavi s prvotnimi osnutki, čeprav 
imamo ponekod še tendence, da se gospodarske organizacije zapirajo vase. V 
glavnem je ta odnos v statutih pravilno postavljen tako, da ne zmanjšuje 
samoupravnih pravic delovnih organizacij, vendar pa je bilo v diskusiji rečeno>, 
da nekateri staituti le preveč posegajo v samoupravne pravice komunalnih pod- 
jetij. V ustavi so >ta vprašanja jasno postavljena in menim, da bi morali po- 
praviti tiste določbe, ki kršijo samoupravne pravice zlasti komunalnih podjetij. 

Obravnavano je bilo tudi vprašanje združevanja sredstev v občini. Gre 
za to, da se v statutu določijo načela združevanja sredstev, da se predvsem 
predvidi pogodbena razmerja in poudari, kot je bilo rečeno v diskusiji, vloga 
komunalne banke pri združevanju sredstev. 

O medobčinskem sodelovanju je bilo v razpravi zavzeto stališče, da mora 
biti občina odprta skupnost in da bi morali statuti medobčinsko sodelovanje 
pospeševati. Statuti naj bi vsebovali načela za graditev medobčinskega sode- 
lovanja in tudi že določene oblike, zlasti na področju družbenih služb. 

Glede krajevnih skupnosti menim, da bi zadovoljili določbo ustave, da ob- 
činski statut določi območje krajevne skupnosti, s tem, če navedemo center 
krajevne skupnosti, oziroma tam, kjer v občini še ni koncepta o krajevnih 
skupnostih in to vprašanje še ni obravnavno z zbori občanov, določimo pogoje 
za ustanovitev krajevne skupnosti. Predvsem pa moramo podčrtati, da je 
krajevna skupnost samoupravna skupnost občanov in da je volja občanov 
odločilni faktor, ki odloča o ustanovitvi krajevne skupnosti. Določitev območja 
tako terja iniciativo in izjasnitev občanov na zborih volivcev. V statutu ne bi 
smeli prejudicirati volje občanov. 

V razpravi je bilo ugotovljeno, da bi morali opozoriti na tendence, ki se 
javljajo v nekaterih občinah, kjer odbijajo željo občanov, da bi ustanovili svoje 
lastne krajevne skupnosti. Pri tem gre za prizadevanja občin, da se formirajo 
velike krajevne skupnosti iz bojazni, da ne bo sredstev za večje število kra- 
jevnih skupnosti v občini. 
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Za financiranje krajevnih skupnosti bo treba zagotoviti dotacije občinske 
skupščine. V statutu je treba navesti, kakšen program krajevnih skupnosti 
bo občinska skupščina financirala. 

Na vsak način bi bilo treba v statutu onemogočiti prenos nalog občinske 
uprave na krajevne skupnosti. 

Glede mesta narodne obrambe v občinskem statutu pojasnjujem, da bo 
sekretariat za narodno obrambo izdal preko sekretariata za zakonodajo kratko 
navodilo, kako bi v občinskem statutu regulirali to vprašanje. 

Ponovno bi poudaril v razpravi izraženo misel, da morajo statutarne ko- 
misije smelo nadaljevati izdelovanje statutov in da začasno neskladje zakonov 
ne sme zavirati iskanja originalnih rešitev. 

Glede javne razprave o statutih bi še poudaril to, kar je bilo že rečeno 
v razpravi, namreč da so nekatere občine predolgo odlagale diskusijo, in da 
je skrajni čas, da gredo statuti v javno razpravo, ker bo samo javna razprava 
dala nove pobude in nove predloge statutarnim komisijam. Tu bi bilo treba 
zagotoviti pravi odnos do predlogov in sugestij. Bila je izražena bojazen, da 
statutarne komisije, ki so ponekod že utrujene, ne bodo dovolj odgovorno ob- 
ravnavale številnih predlogov in sugestij, ki jih bodo dali občani na zborih 
volivcev. V tem pogledu bi morale okrajne statutarne komisije in politične 
organizacije, predvsem pa odborniki in poslanci, nuditi statutarnim komisijam 
večjo in bolj konkretno pomoč. 

To bi bil kratek povzetek iz razprave. Eventualno bi stališča še natančneje 
oblikovati in vas prosim, če poveste, ali se v glavnem strinjate s tem mojim 
povzetkom. 

Ali ima kdo kakšno pripombo v tej zvezi? (Nihče.) S tem zaključujemo 
razpravo po tej točki dnevnega reda. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavanje in 
sklepanje o tezah zakona o mestih, ki so razdeljena jia občine. 

/Teze za zakon je Skupščini SR Slovenije v obravnavanje in sklepanje 
predložil Republiški sekretariat za zakonodajo in organizacijo. 

Ali želi republiški sekretar podati še ustno obrazložitev k tezam? (Zeli.) 
Besedo ima dr. Branko Premrou, republiški sekretar za zakonodajo in 

organizacijo. 

Dr. Branko Premrou: Tovarišice poslanke! Tovariši poslanci! Mesto 
v našem družbeno-političnem in pravnem sistemu nima nobenega posebnega 
položaja. Od uveljavitve komunalnega sistema „v letu 1959 imafno pri nas 
enoten komunalni sistem, v katerem imajo vse'.občine enak položaj. Mesta so 
v okviru občin integralni del enotnega občinskega teritorija; mestnih občin 
s posebnimi pravicami, kot so bile pred tem, ni več. 

To pa ne velja v celoti za tista večja mesta, ki so bila ob uveljavitvi ko- 
munalnega sistema razdeljena na več občin.-To sta v Sloveniji mesti Ljubljana 
in Maribor. V velikih mestih, katerih jedro je bilo razdeljeno na več občin 
in je bila vanje vključena obširna podeželska okolica, tudi ob rfavedenem kon- 
ceptu teritorialnega in pravnega formiranja občin mesto kot urbanistična celota 
ni moglo biti prezrto glede na svojo posebno in nedeljivo mestno problematiko. 
Kot regulator enotnega in skladnega razvoja takega mesta je bila v sistemu 
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postavljena nova institucija mestnega sveta, ob možnosti, da ima določeno 
posebno vlogo nasproti takim mestom lahko tudi okraj. 

V Sloveniji je bila dejansko v obeh navedenih mestih uveljavljena insti- 
tucija mestnega sveta. Mestni svet je bil po 12. členu zakona o ureditvi občin 
in okrajev iz leta 1959 organ, ki izravnava delo občinskih ljudskih odborov 
na mestnem območju v komunalnih in drugih zadevah, ki so skupnega pomena 
za občine, in ki izdaja v ta namen predpise, generalni urbanistični in regula- 
cijski načrt mesta, določa perspektivni načrt in letni program za graditev ko- 
munalnih objektov, ustanavlja posamezne zavode v mestu in določa, kolikšen 
del sredstev morajo prispevati občine za izvrševanje takih zadev. 

Konkretne naloge posameznega mestnega sveta pa so bile določene v sta- 
tutih pristojnih okrajev. 

Na navedeni pravni osnovi so bile določene funkcije mestnih svetov v obeh \ 
navedenih mestih s pooblastili, ki naj bi zagotavljala skladen razvoj mesta kot 
celote in hkrati tudi zagotavljala samoupravnost občinskih ljudskih odborov 
na mestnem območju, ki naj bi samostojno določali politiko razvoja in samo- 
stojno reševali vsa družbena vprašanja iz občinske pristojnosti na svojem ob- 
močju. Dosedanja 8-letna praksa te ureditve na območju obeh največjih mest 
v Sloveniji pa je pokazala poleg nedvomnih uspehov, ki so jih imele mestne 
občine pri razvoju ustreznih mestnih območij, tudi nekatere težave in sicer 
prav glede zagotavljanja enotnega in skladnega razvoja celotnega območja 
mesta, kar naj bi bila funkcija mestnega sveta. 

Izkazalo se je, da mestni sveti, kakor so bili postavljeni v zakonu in sta- 
tutih okrajev, niso imeli na voljo dovolj učinkovitih sredstev in pooblastil, s 
katerimi bi dejansko lahko zagotavljali enoten in skladen razvoj mesta oziroma 
dejavnosti, ki so skupnega pomena za mesto kot celoto. 

Iz teh razlogov je prišlo v nekaterih jugoslovanskih mestih, ki so bila po 
uvedbi komunalnega sistema razdeljena na občine, do ukinitve teh občin in 
do vključitve v eno samo občino, tako na Reki, v Nišu, Novem Sadu itd. 

Koncept mestnega sveta kot koordinatorja dela občinskih ljudskih odborov 
v zadevah, ki so skupnega pomena za mesto, ni dajal temu organu dovolj 
čvrstih pooblastil za uveljavitev določenih stališč oziroma za reševanje skupnih 
mestnih problemov. Osnovni pravni instrument mestnega sveta je bilo pri- 
poročilo in dogovarjanje z mestnimi občinami glede načina reševanja skupnih 
mestnih vprašanj. Le izjemoma je mestni svet na podlagi posebnih zakonskih 
pooblastil lahko tudi samostojno odločal in izdajal predpise. 

Tudi finančna sredstva mestnega sveta so bila v osnovi odvisna od do- 
govarjanja z mestnimi občinami, razen glede nekaterih pavšalnih skupnih 
mestnih potreb. 

Ob premalo učinkovitih pooblastilih mestnega sveta so lahko prihajale v 
takih mestih do izraza lokalistične tendence občin, ki niso vedno dovolj čutile 
svojih obveznosti do skupnih potreb mesta. Take tendence je še posebej pod- 
pirala okoliščina, da so mestne občine zelo neenakomerno udeležene na virih 
dohodkov, ki se ustvarjajo na območju mesta. Občine često niso upoštevale 
priporočil mestnega sveta in tudi niso vedno spoštovale dogovorov o reševanju 
skupnih mestnih nalog, zlasti pa ne dogovorov o skupnem financiranju takih 
nalog. Tako je bilo v obeh mestih v Sloveniji opaziti določeno neenakomerno 
in nefunkcionalno razvijanje mesta kot celote, kakor tudi posameznih dejav- 
nosti v mestu. Skupne mestne akcije in skupne službe v mestih so bile ne- 
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prestano problematične, zlasti še, ker so bile vezane na skupna sredstva, ki naj 
bi jih prispevale posamezne občine. 

Sredstva družbenih skladov v teh mestih so bila razdeljena na občine, kar 
ni dovoljevalo financiranja pomembnejših objektov v mestnem merilu. Mestni 
svet ni bil v stanju avtoritativno določiti, katere so zadeve skupnega pomena 
za mesto, katere naloge v mestu bi bilo treba reševati s prioriteto, niti ni bil 
v stanju zagotoviti sredstev za izvrševanje skupnih nalog. 

Ob takih razmerah je bilo naravno, da si je moral lastiti določene inge- 
rence glede reševanja vprašanj na območju mesta okrajni ljudski odbor. Okraji 
so pogosto odločali o mestnih zadevah mimo mestnega sveta, pa tudi mimo 
organov mestnih občin. Tako so se pojavljali na območju mest, razdeljenih na 
občine, dejansko trije partnerji, ki so vsak po svojem konceptu odločali o 
mestnih zadevah, brez jasne razporeditve kompetenc, pa tudi brez jasne raz- 
poreditve odgovornosti za reševanje družbenih nalog na območju mesta, raz- 
deljenega na občine. 

Navedeni položaj mest, razdeljenih na občine, je prišel močno do izraza 
v ustavni razpravi. Očitna je bila zahteva, da se z ustavo samo zagotovi veli- 
kemu mestu tak sistem samoupravljanja, ki bi zagotavljal njegov skladen in 
enoten razvoj. V ustavi so te zahteve tudi dejansko našle ustrezno rešitev v 
osnovnih načelih, ki naj se razčlenijo v zakonih in statutu mesta. 

Mesto, razdeljeno na občine, je dobilo po ustavi položaj posebne samo- 
upravne skupnosti, ki ima lastnost pravne osebe, svoj statut in svoje organe. 
Funkcija mesta kot posebne samoupravne skupnosti je v tem, da se v njenem 
okviru opravljajo zadeve, ki so skupnega pomena za mesto. Katere so te zadeve, 
kako se opravljajo in s kakšnimi sredstvi, naj se določi z zakonom in s sta- 
tutom mesta. 

Izhodišča za pravno ureditev v zakonu, ki se pripravlja s predloženimi 
tezami, so tedaj povsem drugačna, kot so bila v letu 1955. Mesto kot urbani- 
stična celota ima že po sami ustavi tudi določeno družbeno-politično obeležje. 
Mesto je samostojna družbena organizacija s samostojnimi funkcijami in s pra- 
vico do samostojnih sredstev. Stvar mesta so zadeve skupnega pomena za 
mesto, to so zadeve, ki jih po naravi stvari ne morejo opravljati občine, ker 
gredo te stvari preko njihovega območja in horizonta. 

Pri mestu, razdeljenem na občine, imamo opravka s položajem, ki je po 
svoji vsebini deloma podoben položaju, kakršen nastaja y odnosih med po- 
sameznimi občinami, ki se med seboj dogovarjajo in sodelujejo pri izvrševanju 
določenih nalog npr. sodelovanje med obalnimi občinami. Vendar gre v mestu, 
razdeljenem na občine, za primer posebno intenzivnega sodelovanja, ki mu daje 
sama ustava zaradi splošnega družbenega interesa obvezen značaj. Stvar za- 
kona in statuta mesta je samo, da se določijo dimenzije nalog, ki se kot obvezne 
opravljajo v okviru mesta, s čimer bo dokončno določena pravna fiziognomija 
mesta. 

Zakon naj v osnovi določi minimum zadev, ki so skupnega pomena za 
mesto in ki naj zagotavljajo minimalno garancijo za enoten in skladen razvoj 
mesta kot celote. Zakon naj poda tudi osnovna načela za način financiranja 
mesta oziroma zadev, ki so skupnega pomena za mesto. 

Zakon mora končno predvideti tudi položaj mesta in njegovih organov 
v razmerjih do drugih družbeno-političnih skupnosti, zlasti do okraja in do 
občine, ter določiti pooblastila teh organov. 
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To so vprašanja, ki jih ni mogoče reševati s statutom mesta. Statut mesta 
naj bi na osnovi zakona podrobneje razčlenil naloge mesta ter v celoti izdelal 
pravno-organizacijski mehanizem mesta. 

Na teh idejnih zasnovah temelje predložene teze za zakon. Njihovo težišče 
je v navedenih treh osnovnih vprašanjih. Razen tega vsebujejo teze še nekatere 
norme organizacijskega značaja o organih mestnega sveta, kar naj olajša sta- 
tutu mesta podrobnejšo ureditev organizacije in dela mestnega sveta. Vsebina 
tez in pomen posameznih določb pa sta razvidni iz pismenega poročila, ki je 
priloženo tezam. 

Predsednik Janez Hočevar: O tezah za zakon je razpravljal tudi 
odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora. Odbor je 
predložil pismeno poročilo, katero vam je bilo dostavljeno. Za svojega poro- 
čevalca je odbor določil ing. Vitjo Rodeita. Prosim ga, da da ustno obrazložitev. 

Inž. Vitja Rode: Tovarišice in tovariši! Ob poročilu odbora za pro- 
učevanje zakonskih in drugih predlogov k tezam za zakon o mestih, ki so 
razdeljena na občine, bi dodal še nekaj pojasnil oziroma misli. V razpravah, 
ki jih je odbor organiziral skupaj z odborom za organizacijsko-politična vpra- 
šanja Republiškega zbora v Ljubljani in Mariboru s predstavniki občinskih 
skupščin, okrajnih skupščin, mestnih svetov in družbeno-političnih organizacij, 
sta prihajali do izraza poleg že ugotovljenih stvari predvsem naslednji dve 
misli: 

Prva je zadevala vprašanje, kakšen je pravzaprav položaj mesta: in kakšen 
naj bi bil položaj mestnega sveta kot organa mesta. V dosedanji praksi je bilo 
stalno čutiti protislovje med dejstvom, da je mesrto živa organska celota in 
dejstvom, da je osnova našega družbenega sistema komuna in da so ta velika 
mesta razdeljena tudi na komune. Iz teh dveh osnovnih izhodišč je bil v raz- 
pravi precej podrobno določen položaj mesta in njegovega organa — mestnega 
sveta. Mesto ni družbeno-politična skupnost, kar je v našem družbenem sistemu 
komuna, je pa družbena skupnost. 

Kot posebno vprašanje v teh odnosih se postavlja vprašanje skupnih mest- 
nih zadev, ki se porazdeljujejo med občinami in med mestom oziroma mestnim 
svetom. Gre za določitev skupnih zadev, ki naj jih v interesu skladnega razvoja 
mesta opravljala mestni svet in jih mestne občine glede na ustavna načela z 
zakonom in statutom mesta odstopajo mestnemu svetu. To se pravi, da mestni 
svet ni organ nad občinami, ampak je organ, ki je tem občinam prirejen tako, 
da prevzema nekatere funkcije občin, ki jih te odstopajo mestnemu svetu. 
Tako v zadevah skupnega pomena za mesto tudi mestni svet opravlja funkcijo 
temeljne družbene skupnosti. Ta misel o položaju mesta in mestnega sveta je 
bila prisotna v vseh razpravah o teh tezah. 

Druga misel, ki se je tudi ves čas odražala in ki jo zasledimo v pripombah 
odbora, je zadevala vprašanje, do kakšne mere naj zakon razvije ustavna 
načela o mestih razdeljenih na občine. Tukaj smo bili stalno pred vprašanjem 
nekoliko različnih pogojev v Mariboru in v Ljubljani, ki narekujejo za isto 
vprašanje različne rešitve. Praktične primere lahko zasledite prav v predlogih, 
naj odpadejo nekateri variantni dodatki, predvsem iz razloga, ker je konkreten 
problem drugačen v Ljubljani kot v Mariboru. 

Pripombe so navedene v poročilu. Jaz bi samo k nekaterim bistvenim pri- 
pombam dodal nekaj besed. Že v uvodu je bilo povedano, da se je v dosedanji 
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praksi čutilo, da je mestni svet nasproti občinam prešibek. Na drugi strani je 
iz dosedanje prakse razviden tudi določen strah občin, da ne bi mestni svet 
prevzel preveč njihovih nalog. Tako je bilo o tretji tezi, ki obravnava zadeve 
skupnega mestnega pomena in ki naj bi precizirala pristojnosti mestnega sveta, 
največ razprav. Ta tretja teza je bila v razpravah ocenjena koit premalo pre- 
cizna. Smatra se, da je ta tretja teza postavila stvari tako široko, da je prak- 
tično še vedno prepuščeno statutu mestnega sveta, da določi zadeve skupnega 
pomena za mesto, kar pa bi že ugotovljene slabosti mestnega sveta nasproti 
občinam nikakor ne odpravilo, temveč bi jih lahko celo potenciralo. 

Zato je podan predlog, da bi preuredili to 3. tezo takole: najprej naj bi 
točno navedli izključne pristojnosti, konkretne zadeve, ki spadajo izključno v 
pristojnost mestnega sveta; nadalje bi navedli področja, ki spadajo v pristojnost 
mestnega sveta in iz teh področij posebej konkretne zadeve, ki spadajo v pristoj- 
nost mestnega sveta. V tretji skupini pristojnosti bi označili le področja, ki 
načeloma spadajo v pristojnost mestnega sveta, statut pa bi potem določil na teh 
področjih posamezne skupne naloge glede na specifične pogoje obeh mest. 

To velja seveda za tisti del pristojnosti mestnega sveta, v katerih mestni 
svet prevzema funkcije temeljne družbene skupnosti. Druge teze omogočajo 
mestnemu svetu 'tudi vlogo usmerjevalca in izvajalca funkcije medobčinskega 
sodelovanja, kar je seveda odvisno od sklepanja in dogovarjanja mestnin občin 
ali v mestnem svetu. 

Nadalje vprašanje, o katerem je bilo precej razprave, je vprašanje financi- 
ranja. Obravnava v Ljubljani in v Mariboru je poudarila, da bi bilo treba 
financiranje mestnega sveta in financiranje mestnih potreb povezati s kratko- 
ročnim in dolgoročnim programiranjem. Programiranja nalog in financiranja 
programov pa teze ne predvidevajo. To programiranje ni zamišljeno v obliki 
takih aktov, kot so to družbeni plani. Čeprav je programiranje sicer metoda 
dela, je vendar v tem primeru tako pomembna, da mora dobiti svoje mesto v 
predvidenem zakonu. 

V teh obravnavah je bilo postavljeno tudi vprašanje odgovornosti mestnega 
sveta nasproti občanom, katerega teze tudi niso vsebovale. Sprejeto je bilo 
stališče, da bi bilo treba to odgovornost mestnega sveta v zakonu napisati, ni 
pa bilo natančneje povedano, na kakšen način naj mestni svet predloge najvaž- 
nejših aktov, kot so na primer: delovni programi, finančni načrt ali zaključni 
račun — posreduje občanom. 

Kot smo slišali, je te teze pripravil Republiški sekretariat za zakonodajo 
in organizacijo. Salo dejstvo, da so prišle že teze v skupščinsko obravnavo, 
je novost v naši praksi. Sele po obravnavi tez bo nato pripravljen tozadevni 
zakonski predlog. Menim, da je bilo v tem primeru zelo koristno to, da so teze 
zakona šle v razpravo v Maribor in v Ljubljano, torej v mesta, ki jih ta pro- 
blem predvsem zadeva. Ta razprava je nedvomno omogočila odboru, da je 
bolje spoznal problematiko in sestavil izčrpnejše poročilo. 

Predsednik Janez Hočevar: Poročilo zakonodajno-pravne komisije 
ste že prejeli. Ali želi besedo predsednik zakonodajno pravne komisije? (Ne.) 
Hvala! 

Tudi Republiški zbor je na svoji 6. seji razpravljal o tezah za zakon o mestih, 
ki so razdeljena na občine, ter jih v načelu sprejel. K posameznim tezam pa je 
sprejel nekaj spreminjevalnih in dopolnilnih predlogov, ki naj bi bili predla- 
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gatelju zakona v pomoč pri pripravi predloga zakona. Sklep z vsemi stališči, ki 
jih je sprejel Republiški zbor, vam je bil že dostavljen. 

Pričenjam razpravo o tezah za zakon in o predlogu sklepa. Besedo ima 
poslanec inž. Marjan Tepina. 

Inž. Marjan Tepina: Tovarišice in tovariši poslanci! Vsakdo, ki raz- 
pravlja o predmetu, s katerim se ukvarja v svojem vsakodnevnem delu, je izpo- 
stavljen temu, da bo na predmet gledal preveč s stališč vsakodnevne prakse. 
Tudi jaz se spuščam v to nevarnost, vendar mislim, da dajem kljub temu 
koristen prispevek za reševanje te problematike, ker smo o problemih mest, ki 
so razdeljena na občine, načelno že mnogo razpravljali. 

O tem se je razpravljalo že v komisiji za pripravo ustave. Takrat se je govo- 
rilo, da je ta zakon potreben in da bo to ustavni zakon, ki naj bi bil na vrsti 
takoj po sprejetju ustave. Vendar do tega, kot vidite, ni prišlo. Pozneje se je 
govorilo o tem, da je potreben le kratek zakon, ki ne potrebuje več kot pet 
členov, ki nam ne bo delal nobenih posebnih težav. Poudarjalo se je, da ta zakon 
nima kaj posebnega povedati, zakaj vse je treba v glavnem prepustiti statutom 
mest. 

Pozneje nas je vodila teza, da naj se krepi vloga mestnega sveta na ta 
način, da prevzema pristojnosti okraja, ne pa pristojnosti občin. Na koncu pa je 
prevladalo mnenje, da se ni moč izogniti temu, da sta mesto in mestni svet 
v svojem bistvu občinski formaciji in da se pravice in dolžnosti občine ter pri- 
stojnosti občinske skupščine v takem primeru dele med občino in mestom, 
oziroma med občinsko skupščino in mestnim svetom. Seveda je v tem trenutku 
postala naloga težavnejša, ker to pomeni eno izmed redkih izjem, kjer se dele 
pravice občine z nekim drugim samoupravnim organom. Razumljivo je, da je 
taka teza povzročila določeno previdnost, da ne rečem oklevanje in odlašanje 
v pripravah tega zakona. 

Taka previdnost je bila povsem opravičena iz razloga, ki sem ga pravkar 
omenil. Gre namreč za to, da bi komune na mestnem območju dobile nekoliko 
drugačen položaj, kot ga ima vsaka druga komuna. Zato nikakor ne bi bilo 
prav, če bi tako previdnost hotel kritizirati; vendar se ne morem izogniti temu, 
da navedem nekaj posledic, ki jih tako odlašanje povzroča, in težav, s katerimi 
se dnevno srečujemo. 

Izbral sem nekaj primerov, ne zaradi tega, ker so najbolj pomembni, marveč 
zaradi tega, ker so v zadnjem času najbolj aktualni. Posledica mnogih nejasnosti 
je na primer javna razprava med republiškimi organi in mestnim svetom o tem, 
kdo je pristojen za določanje cen v komunalnem gospodarstvu. Mislim, da do 
teh nejasnosti ne bi prišlo, če bi bila vprašanja mestnih pristojnosti razčiščena 
in menim, da taka polemika ni v korist niti občinam niti mestnemu svetu niti 
sami ureditvi stvari. 

Drugi primer: pripravljamo plane in proračune za leto 1964; tako mestne 
občine kot mesta, pa stoje pred dejstvom, da praktično tega ne morejo pripra- 
viti. Hkrati, ko se vse močneje pojavlja zahteva, da je treba tudi te akte dati 
na zbore volivcev, mi zaman sprašujemo vse republiške organe, kaj je ta akt, 
ali je proračun, ali je finančni načrt, ali je finančni program, ali je sklad. 
Zaman se obračamo na vse republiške organe, naj nam povedo, ali je treba 
obvezno rezervo formirati v občinah, ali jo je treba formirati pri mestu. Zaradi 
takih nejasnosti delamo vsak teden drugačen akt in ne vemo, če je ta, ki smo 
ga sedaj napravili, dokončen. 
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Tretji primer: Vsi zakoni, ki urejajo samoupravne odnose na področju lo- 
kalne samouprave od leta 1955 sem, določajo približno to, kar je obrazložil 
tovariš sekretar za zakonodajo, namreč, da mestni svet ureja skupne zadeve 

, na območju mesta, da usklajuje skupne zadeve občin in se na prvo mesto vselej 
postavlja, kot glavno sredstvo koordinacije v mestu, urbanistično planiranje. 
Tudi kadarkoli smo o teh stvareh razpravljali, je bil vedno urbanizem na 
prvem mestu. Na drugi strani pa ugotavljamo, da republiška urbanistična zako- 
nodaja mestnega sveta niti ne omenja. Tako smo izpostavljeni nevarnosti, da 
nam lahko vsak uradnik v občinski ali okrajni upravi izpodbije vsak ukrep na 
področju urbanizma, češ da je nezakonit, čeprav ga sprejme samoupravno telo, 
ki je sestavljeno iz dvakrat voljenih članov. Od tod seveda pritožbe zaradi 
dolgotrajnosti reševanja različnih urbanističnih vprašanj, ki jih lahko vsak 
dan čitate v dnevnem časopisju. Od tod dejstvo, da glavno mesto najbolj razvite 
republike nima urbanističnega načrta, kajti ta akt, ki bi ga moral mestni svet 
sprejeti za usmerjanje urbanističnega razvoja mesta, je v republiških predpisih 
komaj omenjen. 

Četrti primer, ki je najtežji in je posledica tega zakasnevanja, je ta, da 
mariborske in ljubljanske občine, kljub vsem naporom, ki jih posvečajo svojim 
statutom in statutu mesta, ne bodo mogle sprejeti statutov v zakonitem roku. 
Ker je ta zakoniti rok 9. april, je za potrebno proceduro pred sprejemanjem 
teh statutov potreben vsaj en mesec, to je čas od 9. marca dalje; vendar se 
sprejemanje zakona predvideva šele v sredini marca. Menim, da je to slaba 
nagrada za 8 občin, ki si res temeljito prizadevajo, da uskladijo svoje interese 
na ta način, da pripravijo svojih osem statutov in dva statuta mest. Tudi če 
s statuti mest ne čakamo na ta republiški zakon in gremo prej v javno raz- 
pravo, ne bomo mogli priti v zakonitem roku do končnega predloga statuta 
mesta. 

Navedel sem le nekaj primerov posledic zakasnjevanja in težav, s katerimi 
se srečujemo. Lahko mi verjamete, da je težko delati v takih pogojih. Te 
izkušnje tudi jasno govore, da je treba gledati na samoupravnost mest, ki so 
razdeljena na občine, pri nas nekoliko drugače kot v drugih republikah. 

Ker smo v Socialistični republiki Sloveniji zvesti stališču, da je treba 
mesta s 100 000 prebivalci in več deliti na občine, pri čemer ni važno ali je to 
eno ali sta dve ali so tri mesta, je to del družbeno-političnega in komunalnega 
sistema v Socialistični republiki Sloveniji. Pri tem pa ne moremo pričakovati, 
da bomo vsa vprašanja, ki se v tej zvezi pojavljajo, lahko rešili z enim samim 
zakonom. Mislim tudi, da je baza tega zakona v vsakem primeru preozka, da 
bi na njegovi osnovi lahko pripravili ustrezna statuta mesta Maribora in mesta 
Ljubljane. Menim, da mora zakonodajalec te okoliščine temeljito upoštevati. 
To, da je večje mesto razdeljeno na občine in da je mesto samoupravna skup- 
nost, v naši republiki ni izjema, temveč je del sistema. Dozdeva se mi, da je 
zakonodaja bolj upoštevala mestni svet, kot pa republiška. Tako nam je tudi 
neskladnost med zvezno in republiško zakonodajo povročala težave. 

Na koncu tega uvoda se vprašamo, ali te teze, ki smo jih sedaj dobili v 
razpravo, bistveno spreminjajo položaj, in ali rešujejo najbolj aktualna vpra- 
šanja, ki se pred nas postavljajo. Moram poudariti, da ravno te stvari, ki sem 
jih prej naštel, niso odvisne od statuta mesta niti od sporazumevanja med 
občinami. Tudi, če se med občinami o vseh teh stvareh sporazumemo, ne mo- 
remo teh sporazumov uresničevati, če republiška zakonodaja ne bo dovolj upo- 
števala odnose, ki se pojavljajo v mestih, razdeljenih na občine. 
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Pripombe skupščinskih teles se približno ujemajo s tem, kar bom jaz po- 
vedal. Bom pa nekoliko bolj konkreten. 

Mislim, da teze mnogo preveč prepuščajo statutom tudi take zadeve, ki 
jih statuti ne morejo regulirati, niti se morejo reševati s sporazumi med 
občinami. Mnogokrat se misli, da s tem, ko puščamo vprašanja odprta, podpi- 
ramo samoupravnost komun. V resnici pa delamo s tem slabo uslugo samo- 
upravnosti komun. Namreč, tako ustvarjamo pogoje za vse tiste pripombe, ki 
izhajajo iz stališča, da je bolje ukiniti občine v mestih in ustanoviti samo eno 
občino. Menim, da primeri drugih mest v Jugoslaviji zelo zgovorno pričajo 
o tem, da je prepuščanje vprašanj, ki jih mora rešiti zakon, sporazumevanju 
med občinami in statutom, samo voda na mlin takim tendencam, ki se še vedno 
pojavljajo, ki so pa po našem skupnem prepričanju nasprotne bistvenim smotrom 
našega komunalnega sistema. 

Seveda se moje pripombe nanašajo v glavnem na iste posamezne teze, na 
katere so dala pripombe skupščinska telesa. Tretja teza je priprava za najbolj 
važen člen, ki naj pove, katere so zadeve skupnega pomena za mesto. Moram 
reči, da te teze zelo malo povedo. Zlasti pa te teze ponavljajo isto težko napako, 
ki smo jo doslej zagrešili v mestnih statutih, namreč, da ne ločijo mestnih in 
medobčinskih zadev. To sta dve kategoriji, ki jih strogo ločuje tudi ustava. 
Ustava govori o medobčinskih zadevah v svojem 89. členu in govori o skupnih 
mestnih zadevah v 115. členu. Ce se morda v Mariboru pokriva območje mesta 
in območje občin, je to< slučaj in problema ne spreminja. Razlikovanje med- 
občinskih in mestnih zadev ima svoj vpliv tudi na vprašanje financiranja, 
zastopstva v mestnem svetu in tako dalje. Da je to vprašanje nejasno, kaže 
zlasti deveta teza, ki pravi: »Predpisi mestnega sveta veljajo na območju mesta, 
kolikor z zakonom glede posameznih predpisov mestnega sveta ni drugače dolo- 
čeno.« Mislim, da noben zakon ne more predpisati, da samoupravno telo, ki je 
izvoljeno na enem območju, razširja predpise preko svojega območja, kjer je 
bilo to samoupravno telo izvoljeno. Se pravi, da je popolnoma nemogoče, da 
predpisi mestnega sveta veljajo tudi zunaj mestnega območja, ker je mestni 
svet sestavljen samo iz članov, ki so bili izvoljeni na mestnem območju. 

Na to deveto tezo sem opozoril zato, ker se mi zdi, da najjasneje priča 
o tem, da teze teh dveh kategorij niso ločevale. 

Po tezah je zadeva skupnega pomena za mesto urbanistično urejanje mesta. 
To je natančno ista formulacija kot je zapisana v ustavi za republiko, ko določa, 
da republika skrbi za urbanistično urejanje v republiki. To se pravi, da ni teza 
povedala nič novega in je daleč od tega, da bi razmejila dolžnosti in pravice med 
občino in mestom. Dalje: izgradnja mesta je popolnoma nedefiniran pojem. To 
lahko pomeni ustanavljanje gradbenih podjetij, predpise na področju gradbe- 
ništva, odobravanje tehnične dokumentacije. Komunalne dejavnosti, ki so na- 
menjene za potrebe mesta in javni mestni promet, sta bolj jasno opredeljeni. 
Družbene službe, ki imajo pomen za življenjski standard občana in za pre- 
skrbo mesta kot celote, so zaenkrat v Ljubljani organizirane kot medobčinske 
službe in nimajo mestnega značaja. Najbrž ta praksa utemeljuje dvom, če je 
družbene službe sploh treba organizirati iz aspekta mesta. Glede urejanja vpra- 
šanj, ki se tičejo trgov, urejanje družbenih prispevkov in drugih javnih davščin — 
menim, da so to izrazito medobčinske zadeve. Nemogoče je, da bi imeli za 
območje mesta poseben režim davščin, poseben režim prispevkov, za preostanek 
občine zunaj mestnega območja pa drugačen režim javnih davščin in pri- 
spevkov. To je morda res lahko samo izjemen primer. Ce je pa rečeno »urejanje 
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vprašanj družbenih prispevkov in drugih javnih davščin« — je s tem povedano 
toliko kot nič. Enako velja za službe s področja notranjih zadev, ki so po svoji 
naravi skupnega pomena; tudi te zadeve so v večini medobčinskega pomena. 
Nemogoče je, da bi službo potnih dovoljenj organizirali le za mesto, obenem 
pa bi občina za tisti del, ki je ostal zunaj mestnega območja, še posebej orga- 
nizirala službo potnih dovoljenj. 

Morda je ta stroga ločitev mestnih in medobčinskih zadev za Ljubljano 
oolj pomembna kot je za Maribor ali pa za druga mesta, kjer ne prihaja do 
takih razlik med zunanjimi predeli občin in območjem mesta. V Ljubljani 
je pač tako in menim, da je to načelno vprašanje. Nazadnje ima to ločevanje 
tudi svojo objektivno osnovo. Razlikujemo kategorije: mesto, ožje gravitacijsko 
in širše gravitacijsko območje. V ljubljanskih pogojih je zakonodajni pojem 
mesto adekvaten urbanističnemu pojmu — mesto z ožjim gravitacijskim ob- 
močjem, a medobčinsko sodelovanje pojmu širšega gravitacijskega območja, 
območja petih ljubljanskih občin. 

V zvezi s povedanim citiram še 6. tezo: »Mestni svet lahko opravlja na 
podlagi posebnega sporazuma tudi druge določene skupne zadeve in organizira 
druge skupne službe.« Tukaj 6. teza izrecno govori o medobčinskih zadevah. 
Mi smo jih v statutu mesta Ljubljane strogo ločili. Ločili smo izvirne funkcije 
mestnega sveta, ki opravlja zadeve, ki so skupnega pomena za mesto, ločili 
smo medobčinske zadeve, ki se obravnavajo v samostojnem poglavju. V teh 
je mestni svet lahko samo pobudnik in lahko zaradi primernosti opravlja 
določene naloge na osnovi sporazuma med občinami. Menim, da je to eno osred- 
njih vprašanj in tudi ena osrednjih slabosti teh tez, ki jih je seveda treba 
odpraviti, kot smo jih mi v zadnji redakciji mestnega statuta, ki bo šel v 
kratkem v javno obravnavo. 

Dvanajsta teza govori o sestavi mestnega sveta. Tudi to vprašanje je treba 
obravnavati z vidika mesta in občin, ki zavzemajo širše območje kot je samo 
mesto. Ker mesto in mestni svet nista medobčinski formaciji, je načelno pra- 
vilno, da se delegirajo v mestni svet člani glede na število prebivalstva, ki živi 
na območju mesta, ne pa enakoštevilne delegacije mestnih občin. Pred očmi 
moramo imeti, da v ljubljanskem primeru medobčinske zadeve segajo v Med- 
vode in do Velikih Lašč, medtem ko so mestne zadeve omejene na samo območje 
mesta in ožjega gravitacijskega področja. Menim, da je tudi ta zadeva načelnega 
pomena in ni pravilno, da puščamo v tem primeru odprte neke variante. 

Strinjam se s predlogom, da odpade variantni dodatek glede predsedstva 
mestnega sveta. To je bila zamisel, ki je imela nekatere prednosti, smo pa tudi 
sami prišli do prepričanja, da je to obravnavati kot metodo dela, ne pa kot 
organ mestnega sveta. 

Zelo važna je petnajsta teza, ki obravnava način financiranja. Glede 
na velike težave, o katerih sem govoril že v uvodu menim, da tudi financiranja 
ni mogoče prepustiti samemu sporazumevanju, temveč ga je treba urediti z za- 
konom. Brez take ureditve mestni svet ne more poslovati z banko niti s službo 
družbenega knjigovodstva. Tako se na primer postavlja vprašanje, ali naj ima 
mestni svet svoj proračun, če imajo proračune samo družbeno-politične skup- 
nosti. To pa mesto ni. Financiranje s skladom pa spet ni primerno. 

Menim, da je tudi vprašanje financiranja načelnega pomena. Če smo pra- 
vilno razumeli vlogo mestnega sveta in medobčinskega sodelovanja v mestu, 
potem je jasno, da je tudi način financiranja dvojen. Na en način se financirajo 
mestne zadeve, na drug način pa se financirajo medobčinske zadeve. Mestne 
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zadeve naj se financirajo tako, da se združujejo dohodki občin, ustvarjeni na 
območju mesta; kadar pa gre za medobčinske zadeve, se pa združujejo sredstva, 
ki so ustvarjena na celotnem teritoriju posameznih občin. 

Menim, da je nujno potrebno, da zakon o mestih, razdeljenih na občine, 
določi način, kako se sredstva združujejo; ustrezni akt mestnega sveta pa naj 
na podlagi sporazuma med občinami določi stopnjo, po kateri se bodo sredstva 
združevala. Metoda pa je stvar načelnega pomena in jo mora zakon zapisati. 

Po vsem tem, tovarišice in tovariši poslanci, predlagam, da se v naših 
zaključkih uveljavi zahteva za bolj določno formuliranje najvažnejših vprašanj: 
glede pravic in dolžnosti mesta ter pristojnosti mestnega sveta, glede financi- 
ranja skupnih mestnih zadev in medobčinskih nalog, glede določitve mestnih 
zadev, glede območja mesta in glede sestave mestnega sveta. 

Predsednik Janez Hočevar: Prosim tovariša Tepino, da formulira 
svoj predlog. 

Naslednja govornica je predsednik mestnega sveta Maribor, tovarišica Vera 
Kolarič. 

Vera Kolarič: Tovariši in tovarišice poslanci! Pregled občinskih sta- 
tutov v našem mestu je pokazal, da so v teh statutih določila, ki urejajo odnos 
občine do mestnega sveta, zelo skopa. Tako stanje je delno opravičljivo, ker — 
kot smo danes slišali — še nimamo po ustavi predvidenega zakona o mestih, 
ki naj bi določal osnovne pristojnosti mesta in mestnega sveta kot organa 
samoupravljanja v mestu. Zaradi tega je nujno, da Skupščina SR Slovenije 
čimprej sprejme zakon o mestih, ki so razdeljena na občine. 

S predloženimi tezami zakona se v načelu strinjam, ker sem mnenja, da 
vsebujejo vsa tista določila, ki bodo omogočila tako poslovanje mestnemu svetu, 
da bo lahko izpolnjeval predvidene naloge. 

Prav je, da mestni svet nima svojih izvirnih pristojnosti in da opravlja 
na območju mesta samo tiste zadeve, ki so skupnega pomena za mesto. Prav 
tako menim, da bo verjetno bolj ustrezalo interesom Maribora in Ljubljane, 
če zakon v svojem 3. členu ne določa v podrobnosti, katere zadeve iz posameznih 
področjih skupnega pomena za mesto opravlja mestni svet, ker je taka podrobna 
določila mogoče vnesti v statut mesta. Tako na primer pod pojmom urbanistič- 
nega urejanja mesta prav gotovo razumemo pripravo in sprejem urbanističnega 
programa ter ureditvenega načrta mesta. Nadalje tudi pripravo in sprejem 
posameznih elementov urbanističnega projekta za mesto, nadzorstvo nad izva- 
janjem urbanističnega projekta in njegovih posameznih elementov, določitev 
organizacije urbanistične službe v mestu, in še nešteto nadaljnjih podrobnosti. 
Vendar pa sem prepričana, da se bodo občinske skupščine v našem mestu 
strinjale, če bo statut mesta vseboval tako označena področja skupnega pomena 
za urbanistično urejanje mesta. 

Dosedanja praksa v delu našega mestnega sveta in pa resnična potreba 
po skupnem reševanju posameznih zadev bo narekovala konkretno formulacijo 
zadev skupnega pomena v statutu mesta in zato še nadalje zastopam stališče, 
da verjetno ni niti potrebna niti koristna prepodrobna določitev zadev skup- 
nega pomena z:a mesto v zakonu. 

Posebno pa bi rada poudarila to, da naj predvideni zakon ne določa obvez- 
nega formiranja skupnih služb pri mestnem svetu. Zakon naj bi dal samo 
možnost, da se take skupne službe po potrebi lahko ustanovijo pri mestnem 
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svetu. Pristojni organi v mestu pa naj sami odločijo, katere službe bodo formi- 
rali skupno in presodijo, če so podani pogoji za njihovo ekonomično in racio- 
nalno poslovanje. 

Po našem mnenju naj ima mestni svet samo nujno potrebno število usluž- 
bencev, ki bodo pomagali pripravljati seje, medtem ko naj predloge, konkretne 
analize in študije za reševanje zadev skupnega pomena, pripravljajo predvsem 
že obstoječe strokovne službe, zavodi in upravni organi mestnih občin. 

Glede sestave mestnega sveta menim, da naj bo v zakonu tako določilo, 
ki bo omogočalo obema mestnima svetoma tako sestavo, kakršna posameznemu 
mestu najbolje ustreza. V Mariboru glede na naše razmere zastopamo stališče 
enakopravnega zastopstva mestnih občin v mestnem svetu, in to iz odbornikov, 
ki so izvoljeni na območju mesta. 

Pripombe odbora za organizacijsko-politična vprašanja glede financiranja 
mestnega sveta, so v glavnem v redu. Tu mislim predvsem to, da si mestni svet 
lahko z odlokom zagotovi potrebna sredstva za izvršitev nalog, ki jih bo izvajal 
po svojem programu. Pomisleke pa imam na tisti del pripomb, ki govorijo 
o tem, da naj bi se vsakoletni finančni načrt pred sprejemom predložil v obrav- 
navo zborom volivcev. Osebno menim, da mestni svet ne bi sodeloval nepo- 
sredno z zbori volivcev, ker bi to bilo težko praktično izvesti zaradi majhnega 
števila članov mestnega sveta, ki ne bi mogli istočasno prisostvovati na zborih 
volivcev, ki jih sicer sklicuje predsednik občinske skupščine. Zato predlagam, 
da se tako določilo v zakonu opusti. Mestni svet naj svoj letni finančni načrt 
pred sprejemom predloži v obravnavo občinskim skupščinam, namesto zborom 
volivcev. Enako stališče zastopam -tudi glede obravnave drugih pomembnih 
zadev. Mnenja sem, da naj občinska skupščina odloči, katere predloge, plane in 
programe bo dala v razpravo zborom volivcev, preden bo sporočila mestnemu 
svetu svoje mnenje. 

V skladu s tem stališčem naj bi samo statut mesta vseboval določila o tem, 
kaj mora mestni svet obvezno dati v obravnavo občinskim skupščinam, preden 
bo sklepal o rešitvi določene zadeve. Zaradi čimprejšnjega zaključka priprav 
osnutka statuta mesta in istočasne izdelave statutov občin želim, da pride 
predlog zakona o mestih, ki so razdeljena na občine, čimprej v dokončno skle- 
panje Skupščini Socialistične republike Slovenije. 

Predsednik Janez Hočevar: Hvala lepa. Kdo še želi besedo? Tovariš 
Vlado Černe. 

Vlado Černe: Tovarišice in tovariši poslanci! Dotaknil se bom samo 
dveh osnovnih"vprašanj, glede katerih menim, da v tezah zakona o mestih nista 
dovolj precizirani. Najprej gre tu za urbanistično urejanje mesta. Jaz razumem 
ta pojem v tem smislu, da mestni svet urbanistično ureja mesto, medtem ko 
v praksi ni tako. Mestni svet le programira urbanistično urejanje mesta. Enako 
nejasno je opredeljena izgradnja mesta kot zadeva skupnega pomena. Ta izraz 
bi morali zamenjati s programiranjem izgradnje mesta. Podoben je položaj pri 
skupnih zadevah na področju družbenih služb, ki imajo pomen za življenjski 
standard občana. Ob tej opreditvi pridejo v poštev vsa tista področja, ki jih 
sedaj urejajo občine; od zdravstva, šolstva in stanovanjske izgradnje pa vse do 
razvijanja komunalne dejavnosti v mestu. 
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Zdi se mi, da bi morali v tezah res precizirati, kakšno vlogo ima mestni 
svet pri urejanju tistih družbenih služb, ki v kakršnikoli obliki vplivajo na 
življenjski standard občanov. 

Drugi problem, o katerem nameravama govoriti, je problem mestnega in 
nemestnega območja, o katerem je sicer že govoril tov. Tepina. Menim, da 
bodo v tistih občinah, ki imajo del območja na mestnem, del občinskega območja 
pa na nemestnem teritoriju, nastali veliki problemi tako, da bo predsednik 
občine v težkem položaju, ko se bo moral pri reševanju zadev mestnega območja 
podrediti mestni politiki, na nemestnem področju pa vaški politiki. 

Drugačen je položaj v Mariboru, ki praktično nima ožjega mestnega ob- 
močja, marveč so vse tri občine v mestnem in izvenmestnem območju, medtem 
ko ima Ljubljana samo eno občino v ožjem mestnem območju, vse druge štiri 
občine pa imajo mestno in nemestno območje. Zato menim, da moramo v 
zakonu le najti ustrezno rešitev glede števila odbornikov oziroma sestava mest- 
nega sveta. Če bi sprejeli prvo varianto, po kateri se število članov mestnega 
sveta določa na osnovi števila prebivalstva, na območju mesta, bi bila favori- 
zirana tista občina, ki cela leži na območju mesta, medtem ko bi ostala ob 
strani brez vsakršne možnosti uveljavljanja svojih stališč tista občina, ki bi 
imela zelo majhno število svojih odbornikov v mestnem svetu, čeprav so morda 
problemi na mestnem območju te občine dosti večji kot pa v občini, ki ima 
celotno območje na mestnem območju. 

Predsednik Janez Hočevar: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? 
(Ne.) 

Dovolite, da obvestim zbor, da je predsednik Gospodarskega zbora, tovariš 
Leopold Krese poslal pismo Organizacij sko-političnemu zboru, v katerem spo- 
roča, da je odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega 
zbora razpravljal o tezah za zakon o mestih, ki so razdeljena na občine. V tem 
svojem pismu tovariš Krese navaja naslednje: 

1. S tezami za zakon o mestih, ki so razdeljena na občine, se odbor načelno 
strinja. 

2. Z zakonom je treba zagotoviti enoten razvoj mesta kot celote in to ne 
samo v smislu urbanističnega urejanja, temveč predvsem s stališča enotnega 
razvoja mesta, zagotavljanja enakih pogojev za občane na njegovem območju, 
izvajanja enotnih ukrepov in enake učinkovitosti ter dejavnosti družbenih služb. 
Teze je treba precizirati in jasno določiti, katere zadeve so skupnega pomena za 
mesto. Med družbenimi službami je treba izrecno navesti šolstvo, kulturo, zdrav- 
stvo in druge družbene službe, ker mora biti urejanje teh vprašanj v pristoj- 
nosti mestnega sveta zaradi enotne ureditve na vsem mestnem območju. S tem 
zakonom je treba zagotoviti tako poslovanje mestnega sveta, da bo lahko učin- 
kovito urejal, vodil in izvajal ukrepe, zaradi katerih je utemeljena potreba po 
mestnem svetu. 

3. Formiranje sredstev, to je vire financiranja in način financiranja, je 
treba z zakonom določneje urediti. 

4. Mestni svet naj sestavljajo člani, ki bi jih v enakem številu delegirale 
posamezne občine. 

5. Vzpostavljena mora biti povezanost med mestnim svetom in volivci. Teze 
sploh ne omenjajo zbora volivcev. Mestni svet sicer sam ne more sklicevati 
zborov volivcev, zagotoviti pa je treba članom mestnega sveta pravico, da sode- 
lujejo na zborih volivcev, da vključujejo probleme mestnega sveta na dnevni 
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red in da po potrebi lahko dosežejo tudi sklicanje zbora volivcev po predsedniku 
občinske skupščine. 

Glede na to želim pojasniti, da je predlog za natančnejšo določitev zadev 
skupnega pomena za mesto vsebovan v 3. točki predloga sklepa, kjer je rečeno: 
»Posebej naj se odločijo naloge, ki bodo neposredno na podlagi zakona zadeve 
skupnega pomena za mesto.« In nadalje: »Nato pa bi se posebej morala navesti 
področja, na katerih obstoje zadeve skupnega pomena za mesto, s tem da bi 
konkretne zadeve na posameznih področij določil statut mesta. Tudi na teh 
področjih naj zakon skuša precizirati posamezne zadeve, kolikor bo to mogoče 
in bi lahko pomenilo splošno normo za obe mesti.« Predlog, da se precizira vire 
in način financiranja, obravnava predlog sklepa k 15. tezi. Povezavo med mest- 
nim svetom in volivci prav tako obravnava predlog sklepa k 15. tezi. Edino 
odprto vprašanje je sestava mestnega sveta. 

Zeli prosim še kdo razpravljati? 

Inž. Vitja Rode: Samo vprašanje prosim! Ne razumem, kakšno zvezo 
ima ta predlog z našo sejo in predlogom našega sklepa? 

Predsednik Janez Hočevar: Gre samo za informacijo. Tovariš Tepina 
predlaga naslednji dodatek k I. poglavju predloga sklepa: »Vendar menita, da 
je treba formulacije, ki urejajo odnose na območjih mest, ki so razdeljena na 
občine, posebno pa formulacije glede pravic in dolžnosti mesta in pristojnosti 
mestnega sveta, financiranja skupnih mestnih nalog, območja mesta in sestave 
mestnega sveta, dopolniti tako, da bodo bolj določno uredile te odnose. Pred- 
vsem je treba v tezah in zakonu strogo ločevati skupne mestne od medobčinskih 
zadev, ker jih tudi ustava ločeno obravnava.« 

Ugotavljam, da je bil v razpravi dan amandma tovariša Tepine in prosim, 
da se sestaneta odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov in zako- 
nodajno pravna komisija Skupščine SR Slovenije .zaradi obravnave amandmaja. 

Odrejam 30 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 17.45 in se je nadaljevala ob 18.15.) 

Predsednik Janez Hočevar: Nadaljujemo sejo. Prosim poročevalca 
Odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov, tovariša Vit j o Rodeta, 
da sporoči stališče odbora. 

Inž. Vitja Rode: Odbor je razpravljal o amandmaju tovariša Tepine, 
ki je predlagal dodatek k I. poglavju sklepa v besedilu: »Vendar menita, da je 
treba formulacije, ki urejajo odnose na območjih mest, ki so razdeljena na 
občine, posebnoi pa formulacije glede pravic in dolžnosti mesta in pristojnosti 
mestnega sveta, financiranja skupnih mestnih nalog, območja mesta in sestave 
mestnega sveta, dopolniti tako, da bodo bolj določno uredili te odnose. Pred- 
vsem je treba v tezah in zakonu strogo ločevati skupne mestne od medobčinskih 
zadev, ker jih tudi ustava ločeno obravnava.« Odbor je zavzel stališče, da je 
preciziranje pravic in dolžnosti mesta in pristojnosti mestnega sveta že zajeto 
v predlogu sklepa. Ravno tako je tam obravnavano tudi vprašanje financiranja 
skupnih mestnih nalog, glede konkretizacije bo- pa še v pripravah zakona 
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mogoče razmišljati. Glede območja mesta, katerega določi poseben zakon, in 
glede sestave mestnega sveta pa je bilo v poročilu že zavzeto stališče, da se to 
prepusti statutom iz razloga, ker sta v Mariboru in Ljubljani različni situaciji. 
Glede strogega ločevanja skupnih mestnih in medobčinskih zadev je že v tezah, 
po mnenju odbora, ta razlika podana. Menimo, da 7. teza podrobneje obravnava 
to medobčinski sodelovanje. Iz teh razlogov odbor predlaga, da se amandma 
z upoštevanjem teh pripomb sicer zavrne, nekatere misli, ki sem jih konkretno 
že prej navedel, pa naj se v nadaljnjem obravnavanju tez in zakona upoštevajo. 

Predsednik Janez Hočevar: Tovariš Tepina, ali sprejemaš obrazlo- 
žitev odbora? 

Inž. Marjan Tepina: Dal sem amandma na vaše vabilo. Tovariši 
sploh dvomijo, če je za teze potrebna forma amandmaja. Jaz bi imel samo še 
pomislek glede medsebojnega odnosa medobčinskih in mestnih zadev. Menim, 
da besedilo 9. teze ne ustreza. 

Predsednik Janez Hočevar: Torej umikaš amandma? 

Inž. Marjan Tepina: Umikam. 

Predsednik Janez Hočevar: Glede na razpravo inž. Marjana Tepine 
in tovarišice Vere Kolarič, ki sta si marsikje v diametralnem nasprotju, pred- 
lagam zboru, da ta stališča kasneje formuliramo in jih preko predsedstva Skup- 
ščine pošljemo sekretariatu za zakonodajo in organizacijo, ki naj jih pri na- 
daljnjih pripravah za zakon po možnosti upošteva. Ali se zbor strinja s pred- 
logom? (Da.) 

Sedaj bomo glasovali o predlogu sklepa v celoti? Kdor je za predlog sklepa, 
naj prosim dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo roke). Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog sklepa soglasno sprejet. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in skle- 
panje o predlogu zakona o začetku uporabljanja določil kazenskega zakonika o J 
oddaji v disciplinski center. 

Predlagatelj, Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije, je 
za svojega predstavnika določil Franca Kutina, republiškega sekretarja za 
pravosodno upravo. Prosim ga, da da ustno obrazložitev k predlogu zakona. 

France Kutin: Tovarišice in tovariši poslanci! Ko je Izvršni svet 
Skupščine Socialistične republike Slovenije razpravljal o osnutku zakona o 
začetku uporabljanja določb kazenskega zakonika o oddaji v disciplinski center, 
je med drugim sklenil, naj bi se za razpravo v Skupščini pripravila širša obraz- 
ložitev s področja, v katero posega vsebina tega zakonskega osnutka. Zato želim 
dodati še nekatera pojasnila, opisati nekatera dejstva in okoliščine, ki jih ne 
smemo prezreti, čeprav obravnavamo in sprejemamo danes le predlog zakona, 
ki dovoljuje uporabo določb kazenskega zakonika o oddaji v disciplinski center. 

Z zakonom o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika so bile do- 
tedanje določbe glede uporabe kazenskopravnih ukrepov zoper mladoletne sto- 
rilce kaznivih dejanj bistveno spremenjene. Odslej je kaznovanje mladoletnikov 
z mladoletniškim zaporom le izjemni represivni ukrep. Namen vzgojnih ukrepov 
pa je zagotoviti mladoletnikom vzgajanje, njihovo prevzgojo in pravilen razvoj; 
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poleg tega naj ti ukrepi, kadar je to potrebno, preprečijo, da bi mladoletnik v 
prihodnje izvrševal kazniva dejanja. 

Kazenski zakonik je pred novelo poznal štiri vrste vzgojnih ukrepov, ki 
so se vsi mogli uporabiti le za mlajše mladoletnike od 14 do 16 let starosti, 
za kazensko odgovorne starejše mladoletnike od 16. do 18. leta pa je določal 
kaznovanje in je sodišče le za lažja kazniva dejanja smelo odrediti oddajo v 
vzgojnopoboljševalni dom. Zakon o spremembah in dopolnitvah kazenskega 
zakonika je razširil uporabo vseh vzgojnih ukrepov tudi na starejše mlado- 
letnike ter število vzgojnih ukrepov povečal na osem zato, da se zagotovi 
uporaba čimbolj primernega vzgojnega ukrepa, ki bi ustrezal mladoletnikovi 
osebnosti. Zakon torej loči disciplinske ukrepe, med katere šteje ukor in oddajo 
v disciplinski center, ukrepe strožjega nadzorstva staršev ali skrbnika, druge 
družine in skrbstvenega organa, in končno zavodske ukrepe, oddajo v vzgojni 
zavod, v vzgojno-poboljševalni dom in v zavod za defektne mladoletnike. 
Vsakega izmed teh vzgojnih ukrepov lahko uporabijo sodišča za vse mladoletne 
storilce kaznivih dejanj, torej od 14. do 18. leta starosti. 

Ukrep oddaje v disciplinski center je torej eden izmed vzgojnih ukrepov 
za mladoletnike. Ta disciplinski ukrep sodišče uporabi za mladoletnega storilca 
kaznivega dejanja, pri katerem so poleg vzgoje v sorazmerno urejeni družini 
potrebni le kratkotrajni, ne pa trajnejši vzgojni ali poboljševalni ukrepi; zlasti 
če je storil kaznivo dejanje zgolj iz nepremišljenosti, lahkomiselnosti, v težnji 
po uveljavljanju, objestnosti ali zaradi pomanjkljive samostojnosti pod vplivom 
drugih storilcev. Takšni primeri so najpogostejši pri storitvi kaznivih dejanj 
neupravičene uporabe motornih vozil, telesnih poškodb, poškodovanja tujih 
stvari, razžalitev, ogrožanja javnega prometa ter drugih dejanj zoper splošno 
varnost ljudi in premoženja, npr. poškodovanje, uničenje ali odstranitev sva- 
rilnih znamenj ipd. V takšnih primerih sodišča prav z disciplinskimi ukrepi 
najuspešneje vplivajo na mladoletnega delinkventa. Senat za mladoletnike 
lahko odda mladoletnika v disciplinski center ob prazničnih dneh za določeno 
število ur, največ pa štiri zaporedne praznične dni; čez dan za določeno število 
ur, najdalje pa za en mesec in nepretrgano za določeno število dni, a ne več 
kot za 20 dni. Oddaja v disciplinski center se mora opraviti tako, da ni prizadet 
redni pouk mladoletnika. V disciplinskem centru opravlja mladoletnik koristna 
dela, ki so primerna njegovi starosti; kar pomeni, da mladoletnik v takem za- 
vodu prebije čas pretežno v delu in učenju, pod stalnim nadzorstvom vzgo- 
jitelja. Glede na naravo in namen novega vzgojnega ukrepa zakonodajalec 
izvrševanja tega ukrepa ni prepustil organom, ki izvršujejo kazensko-repre- 
sivne ukrepe, marveč službi socialnega varstva, ki naj s svojimi metodami 
dela, to je z dobro organiziranim in intenzivnim vzgojno-izobraževalnim delom, 
vpliva na mladoletnika tako, da bo bivanje v disciplinskem centru dalo pozi- 
tivno smer njegovemu nadaljnjemu osebnostnemu razvoju, da bo mladoletnik 
dojel družbene norme in da se mu bo razvil občutek družbene discipline. 

Enako je novela kazenskega zakonika zaupala socialno-varstvenim organom 
izvajanje vzgojnega ukrepa strožjega nadzorstva skrbstvenega organa. Ta ukrep 
je imel vidnejši uspeh tam, kjer so bili ustvarjeni ugodni pogoji za delo z 
mladoletniki; to je pri dobro organiziranih zavodih za socialno delo, če so 
razpolagali s strokovno sposobnimi delavci, ki so imeli dovolj časa in veselja za 
to delo. Manj uspešno pa je potekalo nadzorstvo tam, kjer teh pogojev ni bilo, 
zlasti če so bili uslužbenci socialno-varstvenih organov preobremenjeni tudi z 
drugim delom ali pa če so nadzorstvo izvrševali samo formalno s tem, da so 
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mladoletnike vabili na razgovor v službene prostore, brez stalnega stika in 
sistematičnega dela z mladoletnikom v okolju, v katerem ta živi. 

Novi ukrep oddaje v disciplinski center bo mogoče uspešno izvajati samo, 
če bodo ustvarjeni ustrezni materialni pogoji, če bodo disciplinske centre vodili 
primerno usposobljeni kadri in končno, če bodo znali izkoristiti vse tudi sicer 
obstoječe možnosti za vključevanje prizadete mladine v redno delo. Dosedanja 
prizadevanja v tej smeri so po naših ugotovitvah že zabeležila nekatere uspehe. 
S tem je zakon organom socialnega varstva dal nove naloge, ki jih doslej ti 
organi niso opravljali in zaito nanje niso mogli biti niti materialno niti ka- 
drovsko pripravljeni. Zaradi tega je zakon uporabo svojih določb, ki govorijo 
o oddaji v disciplinski center in pod strožje nadzorstvo skrbstvenega organa, 
začasno odložil, vendar najdalj do konca leta 1963; pri tem pa prepustil posa- 
meznim republikam, da z zakonom določijo, od kdaj se bodo uporabljale do- 
ločbe kazenskega zakonika glede omenjenih dveh vzgojnih ukrepov. Medtem 
ko so bili pogoji za izrekanje in izvajanje vzgojnega ukrepa strožjega nad- 
zorstva po skrbstvenem organu v naši republiki ustvarjeni že leta 1960 in je 
bil v tem letu tudi izdan zakon o začetku uporabljanja določb kazenskega 
zakonika o strožjem nadzorstvu skrbstvenega organa, pa so bile za začetek 
uporabljanja vzgojnega ukrepa oddaje v disciplinski center potrebne daljše 
priprave. Ker disciplinski centri ne smejo biti vezani na kazensko poboljševalne 
zavode in ne na vzgojno-poboljševalne domove, je bilo treba disciplinske centre 
najprej organizirati, dobiti in usposobiti primeren kader socialnih delavcev in 
pedagogov ter sprejeti pravila za delo v teh ustanovah. 

Prvi disciplinski centri v naši republiki so poskusno začeli delati 1. novem- 
bra 1962. leta, v letu 1963 pa je v Sloveniji usposobljenih za delo 7 disciplinskih 
centrov. Čeprav republiški zakon o pričetku uporabljanja tistih določb kazen- 
skega zakonika, ki govore o oddaji v disciplinski center, še ni bil izdan, so 
sodišča v naši republiki v letu 1962 izrekla ta vzgojni ukrep v petih primerih, 
v letu 1963 pa v 18 primerih. To dokazuje, da so sodišča uporabo tega vzgojnega 
ukrepa pogrešala. To število pa je sorazmerno majhno v primerjavi s številom 
ostalih vzgojnih ukrepov, ki so jih izrekala sodišča. To nam postane razumljivo, 
če pomislimo, da so sodišča v triletni praksi po uveljavitvi noveliranega ka- 
zenskega zakonika morala uporabljati v primerih, ki pridejo v poštev za 
disciplinski ukrep, druge ne povsem ustrezajoče ukrepe. Tako so sodišča v večji 
meri izrekala za podobne primere, ko je šlo za dejanje, storjeno iz lahkomi- 
selnosti ali nepremišljenosti, mladoletnikom ukore ali strožje nadzorstvo star- 
šev, ali pa so kazenski postopek ustavila, ker ni kazalo, da bi uporabljali proti 
mladoletnikom trajnejše vzgojne ukrepe. 

Po podatkih za leto 1963 je bil postopek ustavljen ali pa ni bil niti uveden 
glede 647 mladoletnih storilcev kaznivih dejanj. Na predlog javnega tožilca 
pa so sodišča v letu 1963 v teku pripravljalnega postopka ustavila postopek 
zoper 438 mladoletnikov. To seveda ni bilo vedno dobro, vendar za tedanje 
pogoje Sprejemljivo. Po ustanovitvi disciplinskih centrov se bo nedvomno 
morala dosedanja praksa sodišč in javnih tožilstev prilagoditi novemu stanju 
in novim boljšim možnostim ukrepanja. V mnogih primerih, ko so dosedaj 
postopek ustavili ali ga niso javni tožilci niti uvedli ali pa so sodišča izrekla 
vzgojni ukrep, ki ni povsem ustrezal, bodo sodišča lahko izrekla disciplinski 
ukrep oddaje mladoletnika v disciplinski center. Ta pot sicer ne bo nagla in 
pričakovati moramo, da bodo sodišča in ostali organi, ki sodelujejo v kazenskem 
postopku zoper mladoletnika, le postopoma, kakor bodo pač v praksi spoznavali 
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koristnost in smotrnost te vrste disciplinskih ukrepov, prehajala na njihovo 
širšo uporabo. 

Osrednje mesto v sistemu ukrepov za mladoletnike gre torej odslej vzgojnim 
ukrepom. Statistika iz leta 1963 nam pove, da so sodišča z mladoletniškim 
zaporom kaznovala le 10 mladoletnikov, vzgojnih ukrepov pa je bilo v istem 
času izrečenih 582, v letu 1962 je bilo izrečenih 10 mladoletniških zaporov, enako 
kot v letu 1963, medtem ko je bilo vzgojnih ukrepov skupaj 507. 

Dovolite mi prosim, da ob tej priliki posebej opozorim, še na dva, po moji 
oceni zelo važna problema, čeprav nista neposredno vezana na osnutek zakona, 
ki ga obravnavamo. Novela kazenskega zakonika je odpravila zaporne kazni za 
lažja kazniva dejanja mladoletnikov zaradi spoznanja, da so bolj kvarne kot 
koristne in zato izrekajo sodišča proti mladoletnikom skoraj izključno vzgojne 
ukrepe. Moramo se pa nujno vprašati, zakaj so zaporne kazni za mladoletne 
kršilce družbene discipline še ohranjene v temeljnem zakonu o prekrških. V 
času, ko tečejo priprave za teze novega temeljnega zakona o prekrških, sma- 
tramo za umestno, da se sproži tudi to vprašanje in da stavimo predlog, naj 
se namesto zaporne kazni in namesto denarne kazni, ki jo itak običajno pla- 
čujejo starši, tudi v temeljnem zakonu o prekrških za mladoletnike predvidijo 
vzgojni ukrepi: oddaja v disciplinski center, strožji nadzor in podobno, katere 
danes lahko izrekajo le sodišča. 

Če primerjamo statistične podatke iz leta 1963, ugotovimo, da so vsa so- 
dišča, kakor sem že povedal, v Sloveniji kaznovala 10 mladoletnikov z mlado- 
letniškim zaporom, kar pomeni 1,6 % vseh pred sodiščem obravnavanih mlado- 
letnikov. Medtem so po podatkih iz tega obdobja sodniki za prekrške v istem 
času v 265 primerih izrekli mladoletniku zaporno kazen, kar pomeni 8 % vseh 
mladoletnikov, kaznovanih od sodnika za prekrške. Razen tega so sodniki za 
prekrške v istem času kaznovali 2595 ali 79'"/o mladoletnikov z denarno kaznijo. 
Ne razpolagam s podatki, koliko teh denarnih kaznih je bilo kasneje spreme- 
njenih v nadomestno kazen zapora, gotovo pa je, da lahko računamo še z 
določenim odstotkom. Če bi torej kršilec določb temeljnega zakona o prekrških 
storil težje dejanje, se pravi kaznivo dejanje, katerega bi moralo obravnavati 
sodišče, bi mu sodišče izreklo samo vzgojni ukrep, ker je pa storil le prekršek, 
ga kaznuje po temeljnem zakonu o prekrških sodnik za prekrške z zaporom 
do 15 dni, oziroma denarno kaznijo, ki jo lahko v primeru, če ni plačana, 
spremeni v zapor. 

Drugi problem. Iz poročila o vzgojni problematiki vzgojno poboljševalnega 
doma v Radečah, izdelanega v letu 1963, je razvidno, da se samo v tem zavodu 
nahaja približno 30% duševno nerazvitih mladoletnih delinkventov, katerim 
bivanje v vzgojno-poboljševalnem domu v ničemer ne koristi, marveč jim v 
večini primerov celo škoduje. To so gojenci, ki jim je sodišče izreklo oddajo 
v vzgojno-poboljševalni dom, so pa duševno prizadeti ali pa močno duševno 
zaostali, zaradi česar potrebujejo posebno pedagoško obravnavanje pri pre- 
vzgojnem procesu in strokovnem usposabljanju, za kar pa so v navedenem 
zavodu prikrajšani. Tako stanje povzroča strokovnim organom v zavodu dokaj 
težko motnjo tudi za normalno delo z drugimi gojenci v tem in tudi nekaterih 
drugih zavodih. Taka situacija torej narekuje potrebo po premestitvi navedenih 
gojencev v primeren zavod, kjer bi bili deležni najprej temeljite zdravstvene 
terapije in nato šele prevzgoje; na drugi strani pa bi ustvarjali normalne pogoje 
za pravilno obravnavanje večine gojencev. Potreben je torej poseben vzgojno- 
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poboljševalni dom za take gojence, ki ga pa žal v Sloveniji niti v Jugoslaviji 
še nimamo. 

To sta še dva zelo važna nerešena problema, ki sta sestavni del proble- 
matike mladinskega prestopništva in spadata v okvir razprave ob priliki spre- 
jemanja predloženega zakonskega osnutka. 

Predsednik Janez Hočevar: O predlogu zakona je razpravljal in 
sklepal tudi odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov. Odbor je 
predložil zboru pismeno poročilo, katero vam je bilo že dostavljeno. Iz poročila 
je razvidno, da je odbor predlagal amandma k 1. členu zakonskega predloga, 
po katerem naj se beseda »januar« zamenja z besedo »marec«. ZaRonodajno- 
pravna komisija Skupščine SR Slovenije se s tem amandmajem ne strinja, ker 
smatra, da bi sprejem amandmaja pomenil očitno kršitev zveznega zakona, to 
pa zato, ker bi morale socialistične republike po 299. členu zakona o spre- 
membah in dopolnitvah kazenskega zakonika določiti, od kdaj se bodo upo- 
rabljale tiste določbe zakona o spremembah in dopolnitvah kazenskega zako- 
nika, ki govore o oddalji v disciplinski center in o strožjem nadzorstvu skrb- 
stvenega organa, vendar pa se je smela odložiti uporaba teh določb najdalj 
do konca leta 1963. Zakonodajno-pravna komisija pa je sama sprejela k 1. 
in 2. členu dva amandmaja, s katerima se je predstavnik Izvršnega sveta stri- 
njal in sta tako postala sestavni del zakonskega predloga. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov je za svojega poro- 
čevalca določil itovarišico Vero Maselj, članico odbora. Prosim jo, da da še ustno 
poročilo in da se izjavi o amandmaju, ki ga je dal odbor ter o amandmaju 
zakonodajno-pravne komisije. 

Vera Maselj: Tovarišice in tovariši poslanci! Odbor za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov našega zbora je v razpravi in sklepanju o pred- 
logu zakona o začetku uporabljanja določb kazenskega zakonika o oddaji v 
disciplinski center imel pred očmi predvsem ustavno določilo zvezne in repu- 
bliške ustave, češ da zakon ne more imeti učinka za nazaj. 

Odbor je tudi menil, da ni posebno utemeljenih razlogov, ki bi narekovali, 
da se začnejo uporabljati določbe kazenskega zakonika o oddaji v disciplinski 
center že s 1. 1. 1964. Odborovo stališče je bilo še podkrepljeno, ker gre v 
konkretnem primeru za izrekanje vzgojnega ukrepa, ki je v določenem smislu 
le še kazenska sankcija. 

Ker pa smatra zakonodajno-pravna komisija, da amandma odbora ni pra- 
vilen, oziroma, da je v nasprotju z določbo 299. člena zakona o spremembah 
in dopolnitvah kazenskega zakonika, v imenu odbora umikam predlagani 
amandma, po katerem naj bi se beseda »januar« zamenjala z besedo »marec«. 
Odborov amandma bi tudi v primeru, da ga obdržimo, imel le formalni značaj, 
kajti določbe kazenskega zakonika o oddaji v disciplinski center se uporabljajo 
kot poskus že od leta 1962. Izrekanje tega vzgojnega ukrepa pa omogoča še 
popolnejše izvajanje naprednih in humanih načel, ki se v naši družbi odražajo 
v sistemu vzgojnih ukrepov zoper mladoletne storilce kaznivih dejanj. 

V imenu odbora zboru sporočam, da se odbor strinja z obema amandma- 
jema zakonodajno-pravne komisije, ki ju je ta dala k 1. in 2. členu zakonskega 
predloga. 
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Predsednik Janez Hočevar: Poročilo zakonodajno-pravne komisije 
vam je bilo že poslano. Ali želi predstavnik komisije dati še ustno izjavo? (Ne.) 
Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) 

Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona o začetku uporabljanja določil 
kazenskega zakonika o oddaji v disciplinski center v celoti, to je z amandma- 
jema zakonodajno-pravne komisije Skupščine SRS, in sicer k 1. členu zakona 
tako, da se 1. člen glasi: »V Socialistični republiki Sloveniji se začnejo uporab- 
ljati določbe kazenskega zakonika o oddaji v disciplinski center s 1. januarjem 
1964«; in k 2. členu zakona tako, da se na koncu 2. člena namesto pike stavi 
vejica in doda naslednje besedilo: »določbe 1. člena tega zakona pa se uporab- 
ljajo od 1. januarja 1964«. 

Kdor je za predlog tega zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o začetku uporabljanja določb kazen- 
skega zakonika o oddaji v disciplinski center Organizacijsko-politični zbor so- 
glasno sprejel. 

Zbor obveščam, da je tudi Republiški zbor izglasoval zakon v enakem 
besedilu. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o prenehanju veljavnosti zakona o občinskih ljud- 
skih odborih in zakona o okrajnih ljudskih odborih. 

Zakonski predlog je predložila komisija Skupščine SR Slovenije za uskla- 
ditev republiških zakonov in drugih republiških predpisov z ustavo Sociali- 
stične republike Slovenije. Komisija je predložila pismeno obrazložitev. Ali želi 
predstavnik komisije dati še ustno obrazložitev? (Ne.) Ali ž^li besedo pred- 
stavnik zakonodajno-pravne komisije? (Ne.) K itej točki dnevnega reda je za 
svojega predstavnika določil Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 
Slovenije dr. Branka Premroua. Ali želi besedo? (Ne.) O zakonskem predlogu 
je razpravljal tudi odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega 
zbora. Poročilo vam je bilo že poslano. Prosim poročevalca odbora za prouče- 
vanje zakonskih in drugih predlogov Joška Saksido, da da še ustno poročilo. 

Joško Saksida: Odbor za proučevanje zakonskih in drugih pred- 
logov Organizacijsko-političnega zbora je razpravljal o predlogu zakona o pre- 
nehanju veljavnosti zakona o občinskih ljudskih odborih in zakona o okrajnih 
ljudskih odborih na svoji 13. seji 24. januarja letos. Na seji odbora niso bili 
dani nobeni amandmaji in predlogi, zaradi česar smo ostali pri tistem besedilu, 
kot ste ga sprejeli z gradivom za sejo. Odbor je na svoji seji ugotovil, da je tako 
zakon o občinskih, kakor tudi zakon o okrajnih ljudskih odborih, bil na dolo- 
čeni stopnji razvoja naše družbe, takšen kot je bil, koristen in da je v razvoju 
naše družbe in v poglabljanju komunalnega sistema tudi odigral pomembno 
vlogo. S tem, ko je bil sprejet naslednji zakon leta 1955 in sedaj, ko je ta 
materija drugače urejena z novo ustavo, odbor predlaga, da se zakon sprejme 
tako kot je predložen. 

Predsednik Janez Hočevar: Začenjam razpravo. Zeli kdo razprav- 
ljati? (Nihče.) Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona o prenehanju ve- 
ljavnosti zakona o občinskih ljudskih odborih in zakona o okrajnih ljudskih 
odborih. Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne roko! (Vsi poslanci 
dvignejo roko!) Hvala, je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o ob- 
činskih ljudskih odborih in zakona o okrajnih ljudskih odborih Organizacij sko- 
politični zbor soglasno sprejel. Zbor obveščam, da je zakonski predlog v ena- 
kem besedilu izglasoval tudi Republiški zbor. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga orientacijskega programa dela Organizacijsko-političnega zbora za prvo 
polletje leta 1964 in sklepanje o ustanovitvi, sestavi in nalogah ustreznih za- 
časnih odborov Organizacijsko-političnega zbora. 

Predlog sklepa o ustanovitvi, sestavi in nalogah začasnih odborov vam je 
bil že tudi poslan. Opozarjam na to, da gre stvarno samo za orientacijo in ni 
izključeno, da bodo prišle na dnevni red tudi druge zadeve. 

Ali želi kdo razpravljati o tem orientacijskem programu dela našega zbora? 
(Nihče.) Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Ugotavljam, da je orientacijski program dela zbora za I. polletje sprejet. 

Zeli morda kdo razpravljati o predlogu sklepa o ustanovitvi, sestavi in 
nalogah začasnih odborov Organizacijsko-političnega zbora? (Ne javi se nihče.) 
Kakor je razvidno iz predloga, se ustanovijo' začasni odbori v skladu s pro- 
gramom dela zbora. Tako naj se ustanovi začasni odbor za proučevanje samo- 
uprave, delitve dohodka, organizacije in delovanja upravnih organov. Drugič, 
začasni odbor za proučitev medkomunalnega sodelovanja. Tretjič, začasni odbor 
za proučitev problemov obveščanja občanov o delu predstavniških teles, nji- 
hovih organov in organov družbenega samoupravljanja. Četrtič, začasni odbor 
za proučitev vprašanj krajevnih skupnosti. Petič, začasni odbor za proučitev 
vprašanj sodstva, pravne pomoči in odvetništva, šestič, začasni odbor za pro- 
računski sistem. Ali se strinjate z ustanovitvijo teh začasnih odborov? (Da.) 
Je kdo proti? (Ne.) Ima kdo kakšno pripombo? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasen, da se ustanovijo predlagani začasni odbori. 
Ima kdo kakšne pripombe k sestavu odborov? (Ne javi se nihče.) Ali želite, 

da prečitam sestav odborov? (Ne.) Ker ni pripomb, sklepam, da se s sestavo 
začasnih odborov strinjate. 

S tem je dnevni red naše seje izčrpan. Zahvaljujem se vam za razpravo 
in za potrpežljivost ter zaključujem 6. sejo Organizacijsko-političnega zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 18.45.) 
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VPRAŠANJA POSLANCEV 

Dušan Š i n i g o j , 

poslanec Prosvetno-kulturnega zbora 
Skupščine SR Slovenije 

1. Knjižnica v No>vi Gorici je poslala dne 11. julija 1963 dopis št. 1/1-112/4- 
63-Ra/g Izvršnemu svetu in poslancem Prosvetno-kulturnega zbora z območja 
Nove Gorice v zvezi z brezplačnim obveznim izvodom, ki ga prejemajo neka- 
tere knjižnice v SR Sloveniji po odloku Izvršnega sveta (Uradni list LRS 
št. 33/60). 

Ker na dopis knjižnica ni prejela odgovora, prosim: 
a) po katerih kriterijih se daje knjižnicam brezplačen izvod ter zakaj neka- 

tere, med njimi 'tudi knjižnica v Novi Gorici, niso do njega upravičene? 
b) koliko takih izvodov dajejo založbe? 
2. Na tretji seji Prosvetno-kulturnega zbora je pomočnik republiškega 

sekretarja za šolstvo tovarišica Ranka Kavčičeva med svojim izvajanjem opo- 
zorila zbor na pereče pomanjkanje predmetnih učiteljev na osemletnih šolah. 

Zanima me, kaj je dosedaj Republiški sekretariat za šolstvo, skupaj z VPŠ 
v Ljubljani storil, da bi se ta problem čimbolj omilil. 

Bojan Černjavič 
poslanec Prosvetno-kulturnega zbora 
Skupščine SR Slovenije 

Mariborski arhiv je bil pred vojno (leta 1933) ustanovljen kot banovinski 
arhiv. Po osvoboditvi 1945. leta je bil ustanovljen Državni arhiv SR Slovenije. 
Obstoji uredba o njegovi ustanovitvi. V tej uredbi takrat mariborski arhiv ni 
bil omenjen. Leta 1950 je izšel splošni zakon o državnih arhivih, ki je pred- 
videl državni arhiv SFRJ, republiške arhive in mestne arhive. V tem zakonu 
ni predviden status, ki ga ima mariborski arhiv, ki je neke vrste pokrajinski 
arhiv, ker zajema večje področje od okraja (celo Štajersko). Ta splošni za°kon 
je takrat povzročil določene konflikte med republiškim in mariborskim arhi- 
vom, ker je republiški arhiv obravnaval mariborski arhiv v smislu tega zakona 
kot mestni arhiv. Šele pozneje je ta zadeva bila urejena tako, da je mariborski 
arhiv dobil naziv Državni arhiv SR Slovenije, podružnica Maribor. 

Nekatere druge republike (SR Hrvatska, Makedonija itd.) so sprejele svoje 
arhivske zakone in uredile vprašanje arhivov, čeprav je tam problematika 
bila manjša, ker so arhivi bili ustanovljeni šele po osvoboditvi. Zanimiv je za 
nas arhivski zakon, ki ga je sprejela SR Hrvatska 1960. leta, ker je tam pro- 
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blematika podobna kot pri nas zaradi približno podobne zgodovinske pre- 
teklosti v zadnjih sto letih. 

Ker SR Slovenija nima ustreznega arhivskega zakona, nastaja ne samo 
problem, ker z zakonom ni urejen status mariborskega arhiva, ki je v zadnjem 
času še bolj nejasen, ker sta na njegovem območju delovanja ustanovljena 
še dva mestna arhiva (ptujski, celjski), od katerih eden (celjski) že prerašča 
v okrajni arhiv, ker zaradi 'tega trpi organizacija dela tega arhiva in s tem tudi 
določitev njegovih nalog v statutu arhiva, temveč je največji problem v zaščiti 
arhivskega materiala, ki se najde na terenu in ki tam propada, ker ni ustreznih 
zakonskih osnov za zaščito tega materiala in niso dovolj razčiščene kompetence 
posameznih arhivskih ustanov. 

Prosim odgovor na vprašanje, ali se za SR Slovenijo pripravlja zakon o 
arhivih in kdaj lahko pričakujemo, da bo osnutek zakona predložen Skupščini 
SR Slovenije? 

Davorin Ferligoj 
poslanec Republiškega zbora 
Skupščine SR Slovenije 

Na osnovi 146., 147. in 148. člena začasnega poslovnika Republiškega zbora 
Skupščine SR Slovenije, Vam priloženo pošiljam vprašanje s področja turistične 
izgradnje, katero prosim, da v smislu poslovnika posredujete Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije. 

Predlog družbenega plana SR Slovenije za leto 1964 predvideva znaten 
porast inozemskega turizma. Predvideno je, da bi se v tem okviru dotok ne- 
blagovnih deviz iz tega naslova povečal za 27 ®/o. 

Takšno povečanje pa je med drugim pogojeno z znatnim povečanjem 
nastanitvenih in prehrambenih zmogljivosti za inozemske turiste, tako ob 
morju in tudi v drugih turističnih krajih naše republike. 

Da bi lahko začeli s pravočasnimi pripravami in izgradnjo teh objektov, 
upoštevajoč slabe izkušnje v preteklem letu, je Zvezni izvršni svet odobril 
že zgodaj spomladi letos avans v višini 6 milijard dinarjev za investicije v 
turizmu. Meseca junija pa je bila znana že cela vsota 10 milijard dinarjev, ki 
naj bi bila uporabljena kot zvezna 50% participacija pri turističnih inve- 
sticijah. 

Na osnovi prakse preteklih let, smo si torej letos lahko že relativno zgodaj 
izračunali, da smemo pričakovati iz naslova zveznih sredstev vsaj 1,5 milijarde 
dinarjev. Dosedaj je investicijska banka tudi dokončno odobrila vsoto v višini 
1900 milijonov dinarjev kot udeležbo pri gradnji turističnih objektov v SR 
Sloveniji. 

Toda v naši republiki še do konca oktobra niso v celoti bili odobreni inve- 
sticijski zahtevki iz tako imenovane liste A v skupni predračunski vrednosti 
2 538 893 dinarjev, ki vežejo le 1150 milijonov zvezne udeležbe. Kljub temu pa 
nam je vsem znano, da bodo letos znatno večje težave z močno angažiranimi 
gradbenimi podjetji ter da bodo le-ta zelo težko pravočasno dokončala te 
objekte. 

Investicijski zahtevki iz tako imenovane liste B, ki so tudi že v načelu 
odobreni od strani investicijske banke in ki vežejo nadaljnjih 790 milijonov 
dinarjev zvezne udeležbe, pa še do danes niso dokončno odobreni. Znano mi 
je, da so težave z našo udeležbo pri zveznih sredstvih, toda prav tako si spričo 
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nalog v razvoju turizma ne moremo dovoliti, da ne bi izkoristili zveznih sred- 
stev, ki so nam v ta namen na razpolago. 

Glede na zgoraj opisano situacijo in upoštevajoč planska predvidevanja 
za povečanje inozemskega turističnega prometa, prosim Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije, če bi mi na eni izmed prihodnjih sej Republiškega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije pojasnil svoja stališča: 

1. V zvezi z opisano situacijo v izgradnji turističnih objektov, posebno 
glede ukrepov, ki jih je ali jih misli podvzeti za čim hitrejšo dokončno odo- 
britev investicijskih zahtevkov za izgradnjo objektov iz tako imenovane liste 
B. Prav tako, kaj meni podvzeti glede pravočasne dograditve zelo kasno začele 
izgradnje teh objektov. 

2. Kaj meni podvzeti Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da bi za na- 
slednjo sezono 1964/65 preprečil ponavljanje zelo škodljive prakse zadnjih dveh 
let glede izgradnje turističnih objektov v Sloveniji, oziroma kako misli zago- 
toviti, da se bodo vsi objekti, ko bodo potrebni za povečanje inozemskega 
turizma v letu 1965, začeli graditi takoj po zaključeni letni sezoni, oziroma v 
roku, ki bo takšen, da bo zares omogočil solidno in pravočasno- dokončanje 
del na teh objektih. 

3. Informiran sem, da so v izgradnji letošnjih objektov nastopile znatne 
prekoračitve, od katerih je še danes nepokritih 1633 milijonov dinarjev, kar 
ustvarja velike težave prizadetim podjetjem. 

Tako so npr. ustavili nadaljnjo gradnjo hotela »Lev« v Ljubljani. Zavla- 
čevanje aktiviranja tega velikega objekta, v katerega je že vloženo preko 
1,5 milijarde dinarjev, je ekonomsko neopravičljivo, zato bi želel odgovor na 
vprašanje, kako se mislijo rešiti problemi teh prekoračitev in hitro dokončanje 
objektov kot na primer hotela »Lev«, da bi jih lahko že izkoriščali v naslednji 
sezoni. 

Inž. Viktor Klanjšček 
poslanec Republiškega zbora 
Skupščine SR Slovenije 

Zaradi snežnih razmer in zaprtih cest se 25. decembra 1963 nisem mogel 
udeležiti razprave Republiškega zbora o družbenem planu SR Slovenije za 
leto 1964. Smatram pa, da je s področja gozdarstva odprtih nekaj zelo perečih 
vprašanj, ki bi jih morali rešiti v letu 1964. 

Zato se poslužujem 146., 147. in 148. člena začasnega poslovnika Republi- 
škega zbora Skupščine SR Slovenije in vas prosim, da predložite Izvršnemu 
svetu Skupščine SR Slovenije naslednji vprašanji: 

1. Kakšne ukrepe namerava Izvršni svet podvzeti, da bi uravnovesil vedno 
večji disproporc v ekonomski pogojih gozdnogospodarskih organizacij z ob- 
močja listavcev, s pogoji gozdnogospodarskih organizacij z območja iglavcev? 

2. Kakšne ukrepe namerava Izvršni svet podvzeti, da bi omogočil znatnejši 
dvig prirastka lesa v naših gozdovih in kako programira financiranje gozdnih 
melioracij v pasu degradiranih gozdov listavcev? 

Obrazložitev prvega' vprašanja: 

Cene gozdnih sortimentov niso sproščene, temveč jih še vedno določa 
Zvezni izvršni svet. S temi administrativno določenimi cenami se bistveno 
favorizirajo iglavci. Povprečna prodajna vrednost ms listavcev je v letu 1963 
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znašala v Sloveniji okoli 6880 din, dočim se je realizacija m® iglavcev istočasno 
vrtela v povprečni višini 10 590 din. Že v pretekli periodi je bila torej reali- 
zacija m3 iglavcev za 3710 din višja od realizacije m3 listavcev. 

Ker so bile cene gozdnih sortimentov plafonirane že več let, stroški in 
osebni dohodki pa so rasli, je Zvezni izvršni svet konec decembra 1963 kori- 
giral cene gozdnih sortimentov. Ponovno so favorizirani iglavci, katerim se je 
pri hlodovini A in B dvignila cena za 2500 din/m3, pri bukovi hlodovini pa samo 
za klaso A in še tam samo za 500 din/m3. 

S tem ukrepom se je prodajna vrednost m3 iglavcev (vključujoč celulozo 
in ostale sortimente) dvignila od 10 590 din na 11910 din, oziroma za 1320 
din/m3. Istočasno se je pri listavcih prodajna vredno m3 dvignila od 6880 din 
na 7230 din ali za 350 din/m3. Razkorak med prodajno ceno iglavcev in listavcev 
se je povečal za novih 1000 din in znaša sedaj 4680 din/m3. 

Kolektivi gozdnogospodarskih organizacij v listnatem predelu so v primer- 
javi s kolektivi v predelu iglavcev v vedno težjem položaju, ker zaostajajo pri 
osebnih dohodkih in težko zagotovijo sredstva za najnujnejšo redno repro- 
dukcijo, ne morejo pa zagotoviti sredstev za razširjeno reprodukcijo. Tako admi- 
nistrativno favoriziranje cen hlodovine iglavcev tudi ni v nikakršnem soraz- 
merju z dejansko situacijo na lesnem tržišču v Sloveniji. 

Hlodovina iglavcev je mogoče v jugoslovanskem merilu kritičen sortiment, 
v Sloveniji pa je situacija obratna, mnogo bolj kritična je hlodovina listavcev. 
Zaradi pomanjkanja bukove hlodovine so v težki situaciji naši največji lesno- 
industrijski obrati, ki delajo pretežno za izvoz, in sicer: »Stol« Duplica, »KLI« 
Logatec, »Brest« Cerknica, »LIP« Ajdovščina itd. Ce bi delovali zakoni prostega 
tržišča, bi v Sloveniji porasla bolj cena bukovi hlodovini in dejansko tudi so 
naša lesnoindustrijska podjetja pripravljena plačati bistveno višjo ceno za buko- 
vino. To pa preprečuje za naše razmere neustrezni zvezni cenik. 

Kako je novi cenik za les neusklajen, naj karakterizira tudi naslednje dej- 
stvo. Razlika med cenami za makljan in nemakljan jelov celulozni les in tudi 
bukov celulozni les znaša samo 600 din za prm. Pri makljanju (obrezovanju luba) 
odpade 10 %> mase ter 600 din niti ne pokrije vrednosti odpadka. Od gozdno- 
gospodarskih organizacij se torej naivno pričakuje, da bodo makljanje izvršile 
zastonj, dejansko pa strošek za to delo znaša 1400 din in to brez pribitka na 
režijo (2 prm na dan). Tudi v tem primeru so slovenske celulozne tovarne pri- 
pravljene plačati strošek makljanja, prepoveduje pa to neustrezni zvezni cenik. 

Nastaja vprašanje: ali je v današnji situaciji sploh še potrebno, da kvarimo 
razmere na lesnem tržišču z administrativno določenimi cenami? Po vsej ver- 
jetnosti to ni več potrebno in bi se cene na lesnem trgu lahko takoj sprostile. 

Mogoče bi v prvi fazi cene zanihale, vendar bi zaradi tega izpadli iz konku- 
rence zastareli lesnoindustrijski obrati, cene bi se pa nato hitro uravnovesile. 

Zakoni ponudbe in povpraševanja bi v sorazmerno kratkem času dali gozd- 
nim sortimentom realno vrednost, selekcija lesnoindustrijskih obratov pa bi 
bila samo koristna. 

Upoštevati moramo tudi dejstvo, da je les voluminozem in težak artikel, 
da v normalnih razmerah ne bi smel prenesti prevoza na dolgih železniških 
relacijah. V glavnem se predela v območju, kjer je zrasel. Gozdnogospodarska 
organizacija nima nekega širokega kroga kupcev, temveč praktično posluje s 
kako desetorico odjemalcev. Zakaj se ne bi omogočilo, da se ti ožji poslovni 
partnerji sami dogovorijo o cenah, o kvaliteti in o standardu gozdnih sorti- 
mentov? 
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Zaradi navedenih razlogov ješablonsko in uniformirano predpisovanje stan- 
dardov za gozdne sortimente za celo državo nesmotrno, če ne celo škodljivo. 
Do spomladi 1963 je standard dopuščal hlodovino od 21 cm premera navzgor, s 
tem dnem pa se je ta meja dvignila na 24 cm. V Sloveniji imamo tanjši les kot 
v ostalih republikah. S tem predpisom se je naš les deklasirah Naša industrija 
je rada prevzemala tudi tanjši les, ker je mlad les, posebno bukov, boljše kva- 
litete, dimenzija lesa pa razvitejši industriji tudi ne dela posebnih težav. Manjša 
organska razvitost lesne industrije v ostalih republikah ne bi smela preko uni- 
formiranih standardov škodljivo delovati na razvoj naše lesne industrije. 

Zaradi navedenih razlogov predlagam Izvršnemu svetu naslednje: 
Obrazloži naj Zveznemu izvršnemu svetu naše stališče, bori naj se za 

sprostitev cen in omilitev standardov za gozdne sortimente. Če se tega zaenkrat 
ne bi dalo doseči v celoti, naj Zvezni izvršni svet prepusti kompetenco določanja 
cen in standardov za gozdne sortimente republiškim izvršnim svetom. 

Predlog naj se utemelji z dejstvi, da se promet z lesom odvija v glavnem 
v ožjih tržiščih in da obstojajo diference v stopnji razvitosti lesne industrije 
med posameznimi republikami. 

Sprostitev lesnega tržišča bi nedvomno zmanjšala razlike v ekonomskih po- 
gojih pri posameznih gozdnogospodarskih organizacijah v SR Sloveniji. 

Obrazložitev drugega vprašanja 

Prirastek gozdov v SR Sloveniji se ceni na 3 200 000 m3. Če bi hoteli zado- 
stiti vsem potrebam po lesu (da ne govorimo o izvozu), je ta količina že za 
današnje potrebe premajhna. Zaradi večjega števila prebivalstva in zaradi po- 
rasta osebnega standarda, ki potegne za seboj večjo potrošnjo lesa in papirja, 
bomo že ob prelomu stoletja rabili dvakratno količino lesa. Tak razvoj predvi- 
devajo naši perspektivni plani. Na žalost pa to planiranje do sedaj ni rešilo 
vprašanja financiranja investicij za gozdnogojitvena dela pri razširjeni repro- 
dukciji. 

Večji prirastek lahko v bodočnosti dosežemo na naslednje načine: 
a) z vnašanjem sadik iglavcev v stabilne gozdove listavcev ter z drugimi 

gozdnogojitvenimi ukrepi. Iglavci imajo večji prirastek. Ta način je sicer 
uspešen, vendar bo dal sadove šele čez 80 let; 

b) s pridobivanjem novih površin, konkretnejše povedano, s pogozdovanjem 
hribovskih pašnikov in ostalih do sedaj kmetijskih površin, ki jih hribovsko pre- 
bivalstvo opušča. Ta problem se sicer že pojavlja, nismo pa še ničesar pokrenili, 
ker nimamo sredstev za 'tovrstne investicije. Te površine bomo morali reak- 
tivirati za proizvodnjo, ne pa da se pretvarjajo v grmišča. Na žalost se bodo 
sadovi tudi od tega dela začeli vračati šele čez 80 let; 

c) mnogo smo v zadnjih 3 letih razpravljali o topolovih plantažah. Te akcije 
ni podcenjevati, vendar pa v Sloveniji ne more zajeti takšnega obsega, kot v 
ostalih republikah. Po perspektivnem planu bomo v letu 1980 imeli 10 000 ha 
topolovih plantaž z 200 000 m8 prirastka, kar pa predstavlja le 6% prirastka 
današnjih stabilnih gozdov; 

č) v Sloveniji bomo posebno pozornost morali posvečati melioraciji degradi- 
ranih gozdov listavcev. Od skupne površine gozdov SR Slovenije (950 000 ha) je 
takih gozdov 280 000 ha, oziroma skoraj 30 %>. Pas tovrstnih gozdov se vleče od 
Prekmurja čez Slovenske gorice, Haloze, Obsotelje na Dolenjsko, Idrijo in Brda. 
To je najgosteje naseljeno območje, iglavcev skoraj ni, gozdovi so zelo izsekani 
(panjevci), današnji prirastek znaša do 2 ma/ha, z zalogo do 80 m3/ha. Poten- 
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cialno pa so ta tla za gozdno proizvodnjo najboljša, primerno globoka, bogata, 
z ugodnimi klimatskimi razmerami. Na teh površinah se dajo ustanoviti kulture 
hitrorastočih iglavcev, s prirastkom 12 m3/ha, ki bi lahko prišle v eksploatacijo 
že čez 40 let. Na teh površinah se torej da letni prirastek dvigniti za 10 m9/ha, 
oziroma na šestkratno višino. 

To so že dognane stvari, saj imamo npr. kulture paciprese v Panovcu pri 
Gorici s prirastkom 23 ms/ha. Podobne manjše kulture paciprese, duglazije, ze- 
lenega bora s podobnimi prirastki imamo tudi po Pohorju in na Dolenjskem. 

Strošek osnovanja take kulture bi po podatkih gozdarskega inštituta znašal 
300 000 din/ha. Obdelava zemljišča ni potrebna. Čim bi se pripravil zadostni 
saditveni rrjaterial, bi lahko letno osnovali 6000 ha takih kultur, kar bi pred- 
stavljalo letno investicijo 1,8 milijarde din. Če bi stvar resno zagrabili v roke, 
bi ob koncu stoletja lahko imeli 210 000 ha takih kultur, oziroma 2 100 000 m® 
prirastka več. 

S posekom dosedanjih degradiranih sestojev bi na 6000 ha lahko letno prido- 
bili okoli 400 000 m3 lesne mase. Od te mase bi se lahko za potrebe celulozne 
industrije rezerviralo 250 000 m3 lesa letno, kar predstavlja zadostno' količino za 
novo sodobno tovarno celuloze. Seveda bi morala tovarna sama imeti naprave 
za makljanje tega lesa. Če se predvideva konstantna akcija premene sestojev 
za 30 let, se v tem času tovarna amortizira, nove kulture hitrorastočih iglavcev 
pa bi medtem začele dajati novih 2 milijona m3 lesa, kar bi predstavljalo 60 '°/o 
današnjega prirastka naših gozdov. S tako akcijo bi torej hkrati rešili vprašanje 
pomanjkanja lesa v celulozni industriji. 

Za tretjino teh degradiranih površin (za 91 000 ha) je gozdarski inštitut že 
pripravil elaborate o premeni, tu se pa tudi vse zatakne. Kje vzeti finančna 
sredstva za realizacijo načrtov o osnovanju kultur hitrorastočih iglavcev? 

V območju degradiranih gozdov listavcev so zaloge nizke, sečnje nizke, 
sekajo se predvsem drva. Gozdnogospodarske organizacije na tem območju 
imajo malo sredstev, za gozdnogojitvena dela pa bi rabila veliko več sredstev, 
kot v predelu iglavoev, kjer se pomladitev v glavnem izvrši prirodno. Kontrast 
je torej očiten: v območju iglavcev so večja sredstva in manjše potrebe za go- 
jitvene investicije, v območju listavcev pa majhna sredstva in velike potrebe 
za gojitvene investicije. 

Napravimo lahko naslednje zaključke: 
a) gozdnogospodarske organizacije v listnatih območjih nimajo finančnih 

sredstev za izvedbo teh za družbo prekoristnih melioracij; 
b) sečnja v teh kulturah bi se vršila čez 40 let. Današnji člani kolektiva niso 

zainteresirani za prekomerna no<va pogozdovanja v breme že tako skromnih 
osebnih dohodkov, če bodo sadovi teh investicij dozoreli šele po njihovi smrti. 
Zaradi tega razloga tudi najemanje posojil, združevanje sredstev in podobne 
akcije za financiranje teh investicij za kolektive niso interesantne; 

c) pač pa je za rešitev tega problema zainteresirana družba, ki mora zago- 
toviti les bodočim pokolenjem. 

Tudi družba bi zaenkrat težko izločila letno 1,8 milijarde din za tovrstne 
dolgoročne investicije. Realen izhod iz te situacije bi predstavljalo zbiranje 
sredstev v okviru same gospodarske panoge. 

Ustanoviti bi bilo< treba republiški gozdni sklad, v katerega bi naj vpla- 
čevale prispevke vse gozdnogospodarske organizacije in sicer v višini 1000 do 
1200 din od prodanega (posekanega?) m3 iglavcev. 
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Pred nekaj dnevi je bila z zveznim predpisom ukinjena gornja meja bio- 
loške amortizacije. Podjetja lahko sedaj formirajo večjo biološko amortizacijo, 
del te amortizacije pa bi se koncentriral v republiškem gozdnem skladu. Obra- 
čuni in odvodi naj bi se vršili brez birokracije konec leta, in sicer na podlagi 
zaključnih računov podjetij. 

Ce bi se prispevek odvajal samo od iglavcev, bi bil deloma omiljen dispro- 
porc v finančnih sredstvih med predeli iglavcev in listavcev. 

Sredstva republiškega gozdnega sklada naj bi se delila enkrat letno strogo 
namensko, samo za financiranje razširjene reprodukcije pri gojenju gozdov, 
in sicer za take akcije, za katere bi bila družba zainteresirana. Sredstva naj bi 
se dodeljevala prvenstveno za osnovanje kultur hitrorastočih iglavcev na osnovi 
elaboratov za površine najmanj 100 ha. 

Plantažiranje topola naj bi se še nadalje kreditiralo iz bančnih sredstev, 
ker dotekajo dohodki (poljščine!) od topolovih plantaž veliko prej in je vračanje 
anuitet v tem primeru umestno. V manjši meri bi se iz teh sredstev financiralo 
tudi pogozdovanje Krasa in nekatera raziskovalna dela pri inštitutu, v glavnem 
pa naj bi se ta sredstva trosila za kulture hitrorastočih iglavcev. 

Kako važna je rešitev vprašanja perspektivnega povečanja surovinske baze 
za našo lesno in celulozno industrijo, se vidi tudi iz vrste člankov o tem pro- 
blemu v naših strokovnih in dnevnih časopisih. Vendar 'ti članki še ne zajemajo 
vprašanja pogozdovanja opuščenih hribovskih površin, ne povezujejo možnosti 
koriščenja posekanega lesa listavcev za potrebe celulozne industrije pri snovanju 
kultur. V glavnem izzvenijo v meglenem predlogu, naj bi se doseglo sofinanci- 
ranje med gozdarstvom, lesno industrijo in celulozno industrijo. To pa je v 
glavnem proklamacija, ki bi imela mogoče tu in tam lokalen manjši uspeh, ne 
rešuje pa vprašanja za celo Slovenijo. Mi pa moramo rešiti to vprašanje za celo 
Slovenijo, načelno in trajno za daljše razdobje. 

Pozabljamo, da ne obstoja nikakršna materialna zainteresiranost s strani 
sedanjih generacij niti s strani gozdarskih kolektivov niti s strani lesnoindu- 
strijskih in celuloznih organizacij, če upoštevamo dejstvo, da se bo rezultat teh 
vlaganj vračal šele čez 40 let. O takih kombinacijah se da govoriti edino pri 
topolovih plantažah, kjer se rezultat vrača v 15 letih. 

Ni torej drugega izh.oda, kot da rešitev tega vprašanja vzame v roke družba. 
Situacija za uvedbo republiškega gozdnega sklada je sedaj časovno ugodna. 

S 1. januarjem 1964 so znatno povišane cene iglavcev, ukinjen je izredni pri- 
spevek od dohodka, znižana je obrestna mera. Gozdnogospodarske organizacije 
z območja iglavcev se v glavnem strinjajo, da se del teh poviškov akumulira v 
republiškem gozdnem skladu, s predpostavko, da se bodo ta sredstva trosila 
namensko v korist perspektivnih gozdnogojitvenih melioracij. 

Pač pa je slišati teoretske prigovore proti ustanovitvi republiškega gozdnega 
sklada, ki slonijo predvsem na dveh motivih: 

a) Niti centralni skladi niti dotiranje ni več sodobno. Razen tega ni ustrez- 
nega zveznega predpisa, ki bi omogočal ustanovitev republiškega gozdnega 
sklada. 

V tem primeru šabloniziranje ni umestno. Vsaka panoga ima nekaj svoj- 
stvenega. Za gozdarstvo je značilna dolgoročna proizvodnja in zelo kasno vra- 
čanje sadov bioloških investicij. Lahko je kolektiv najboljši, ne bo pa žel sadov 
svojega truda. Večje dolgoročne investicije v gozdarstvu mora prevzeti nase 
družba. Najemanje posojil ne pride v poštev. Verjetno v drugih panogah sklad 
ni najbolj primerna oblika za omogočanje investiranja, vendar je v gozdarstvu 
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glede tega situacija obratna. Sicer pa imamo še vedno 14 republiških skladov, 
še nedavno smo ustanovili vodni sklad in sklad za založništvo. 

Med prejšnjim republiškim gozdnim skladom in sedanjim skladom bi bila 
bistvena kvalitetna razlika. Ta sklad bi bil brez prejšnje glomazne birokracije. 
Ves les v Sloveniji gre praktično skozi roke 15 gozdnogospodarskih organizacij, 
ki bi formirale biološko amortizacijo in del teh sredstev združevale. 

To ne bi bil nobeden egalizacijski sklad, ker se sredstva ne bi prelivala v 
korist pasivne gozdnogospodarske organizacije. Vsaka gozdnogospodarska orga- 
nizacija si mora sredstva za normalno poslovanje in za redno reprodukcijo 
ustvariti sama v svojem območju. Sredstva republiškega gozdnega sklada bi bila 
last celotne družbe, trošila bi se za snovanje kultur hitrorastočih vrst iglavcev 
na terenih, ki so najbolj primerni za to. Investitor za ta dela je družba, gozdno- 
gospodarska organizacija pa je samo realizator teh investicij v korist bodočih 
generacij, ne pa sedanje generacije. V tem primeru se torej ne more govoriti 
o nekih dotacijah v korist kolektiva gozdnogospodarske organizacije. 

Včasih se kritizira, da so se sredstva prejšnjega gozdnega sklada trošila 
nenamensko v druge namene. Prepričan sem, da je danes naša demokracija 
dovolj dozorela in da naša skupščina ne bi dovolila, da bi se ponovili takšni 
primeri. 

b) Zbiranje sredstev v republiškem skladu, da je v nasprotju s komunalnim 
sistemom in z načeli samoupravljanja kolektivov. 

Bojim se, da smo vse preveč formalisti. V ZDA se pobira obvezni prispevek 
od prodanega lesa, in sicer v korist znanstveno raziskovalnega dela. V deželah 
jugozahodne Nemčije (pa tudi v Skandinaviji) obstojajo gozdni skladi, v katere 
se obvezno odvajajo prispevki od prodanega lesa, iz njega pa se financirajo 
gradnje gozdnih cest v zaprte predele. Ne pozabimo, da so to ultrakapitalistične 
države, kjer je privatna lastnina zagarantirana, mi pa imamo pomisleke v socia- 
listični ureditvi, kjer so proizvodna sredstva last družbe. 

V pravice samoupravljanja kolektivov pa se že vmešavamo s tem, da dolo- 
čamo sečni plan, sortiment in določamo administrativne cene. Kot so bile admi- 
nistrativno dvignjene cene hlodovini iglavcev za 2500 din, bi se lahko zgodilo 
tudi obratno v korist bukove hlodovine. 

Ponavljam, da so v sedanji situaciji gozdnogospodarske organizacije pri- 
pravljene del letošnjih poviškov odstopiti v skupni sklad za velike namenske 
gozdnogojitvene investicije. Vendar bi kasneje ta pripravljenost lahko splah- 
nela, če se ideja o republiškem gozdnem skladu ne realizira čimprej. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj bi proučil umestnost ustanovitve 
Republiškega gozdnega sklada za financiranje obsežnejših gozdnogojitvenih in- 
vesticij. Ce je to potrebno, naj se zaprosi za soglasne ukrepe zveznih organov. 

Za razvoj gozdarstva, lesne, celulozne in papirne industrije, bi bila kon- 
kretna rešitev tega vprašanja zelo pomembna. Zato prosim, da bi se to vprašanje 
proučilo in da bi se sprejeli ustrezni ukrepi, ki naj bi omogočili financiranje 
melioracij v degradiranih gozdovih listavcev za daljše razdobje. 

Konkretne rešitve vprašanja financiranja pomembnejših bioloških inve- 
sticij, za katere je družba posebno zainteresirana, bi brezpogojno morale biti 
zajete tudi v novih korekcijah zakona o gozdovih. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 
Komisija za statute 

POROČILO 

o vprašanjih v zvezi z izdelavo statutov delovnih organizacij s področja 
prosvetno-kulturne dejavnosti 

I. Nekatera vprašanja, ki se pojavljajo pri sestavljanju statutov delovnih 
organizacij s področja prosvetno-kulturne dejavnosti 

Po evidenci Republiškega sekretariata za delo, po stanju 31. decembra 
1963 od 1114 samostojnih zavodov -s področja vzgojno-izobraževalne, razisko- 
valne, prosvetno-kulturne in umetniške dejavnosti 

1. 22 ali 1,97 °/o že ima sestavljen statut, 
2. 222 ali 19,92'% razpravlja o osnutkih statutov, 
3. 502 ali 45,06% je sprejelo teze za statute, 

a drugi na tem področju še niso začeli delo. Ponekod tudi štejejo dosedanja 
pravila že kot osnutek statuta. Vendar osnutke statutov praktično še niso izde- 
lali: velika večina vzgojno-izobraževalnih zavodov, večina raziskovalnih orga- 
nizacij, gledališča, filharmonija, muzeji, galerije, knjižnice, založbe in filmska 
podjetja. 

Ugotavlja se, da delovne organizacije družbenih služb močno zaostajajo 
pri sestavi statutov, ker 

a) čakajo na uskladitev dosedanjih predpisov z ustavo in na nove pred- 
pise, ki bodo izdani na podlagi ustave; čakajo tudi na sestavo občinskega sta- 
tuta ter na pomoč od zunaj. To so sicer objektivni razlogi, vendar je treba 
upoštevati, da je rok za uskladitev zveznih predpisov z ustavo 2 leti, da se 
bodo nekateri republiški zakoni spremenili in dopolnili po uskladitvi in spre- 
membah zveznih zakonov, da je pa rok za sprejem občinskih statutov in sta- 
tutov delovnih organizacij 9. april 1964 ter zato delovne organizacije nimajo 
časa čakati na ustrezne zakonske predpise. Z druge strani bo pa ravno teme- 
ljita razprava o vprašanjih, ki se pojavljajo pri sestavi statutov delovnih orga- 
nizacij ter rešitev teh vprašanj v nekaterih statutih dala bogato prakso in 
signalizirala sestavljalcem ustreznih zakonskih predpisov, katere rešitve je 
treba določiti z zakonskimi predpisi; 

b) čakajo na rešitev nekaterih osnovnih in bistvenih vprašanj s strani or- 
ganov družbeno-političnih skupnosti. Zato je namen tega poročila in razprave, 
ki se bo razvila na podlagi tega poročila, tudi prispevek k razjasnitvi nekaterih 
nejasnih vprašanj; 

c) se ponekod pojavlja nepravilen odnos do pomembnosti statuta, ki se 
kaže v tem, da so ponekod statutarne komisije le formalno imenovane in 
delovni kolektiv ne skrbi dovolj, da bi tudi resno začele delo. V teh delovnih 
organizacijah premajhno zainteresiranost zagovarjajo s tem, da je še dovolj 
časa in čakajo, da bi prej sestavile statut druge delovne organizacije z njiho- 
vega področja ter bi si potem takšen statut vzeli za vzor. Medtem ko bi to 
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lahko bilo še opravičljivo pri majhnih delovnih organizacijah, je treba vsako 
čakanje in zavlačevanje pri sestavi osnutka statuta obsoditi pri tistih delovnih 
organizacijah, ki imajo sposoben kader, ki bi lahko pripravil teze in osnutke 
statutov za razpravo^ in s tem nudil svojo pomoč tudi manjšim delovnim 
organizacijam; 

č) se v manjših delovnih organizacijah izgovarjajo na pomanjkanje ustrez- 
nih kadrov, ki bi bili sposobni sestaviti primeren osnutek statuta. Čeprav 
takšne delovne organizacije lahko pričakujejo pomoč, bodo morale tudi same 
prispevati svoj delež in upoštevati svoje specifičnosti pri izdelavi statuta; 

d) si ponekod še nismo dovolj na jasnem glede vsebine statuta. Razlog 
temu lahko iščemo v tem, da izhajajo iz dosedanjih pravil in da premalo 
kritično obravnavajo vsebino dela v svojih delovnih organizacijah. Premalo 
izhajajo iz načelnih določb ustave, dejanskega današnjega stanja in iz osnovnih 
nalog, zaradi katerih določena delovna organizacija obstaja. V razpravah o 
statutih je še vse preveč močan poudarek na organizacijskem delu, a pre- 
majhen na družbenoekonomskih odnosih. 

Pred razpravljanjem o vsebini statuta je treba poudariti njegovo pomemb- 
nost za člane delovnega kolektiva v okviru delovne organizacije ter ureditev 
njihovega odnosa do družbeno-politične skupnosti in ustanoviteljev delovne 
organizacije. Poudariti je enotnost pravic in dolžnosti, da več samoupravnih 
pravic terja tudi več dolžnosti in večjo odgovornost za delo. 

Ne glede na specifičnost posameznih zavodov so določena vprašanja za 
prosvetno-kulturno dejavnost enotna. 

Vprašanje samoupravljanja 

Pri tem se sklicujemo na 16., 78. in 79. člen ustave SR Slovenije, ki dolo- 
čajo organe upravljanja delovne organizacije ter na razpravo tovariša Edvarda 
Kardelja: Ustavni temelji socialističnih družbenoekonomskih odnosov in druž- 
benega samoupravljanja, ki med drugim ugotavlja, da so lahko odnosi med 
družbo in delovno organizacijo urejeni različno, glede na značaj določene de- 
javnosti. Ni nujno, da je določen skupni interes občanov ali skupnosti za delo 
posameznih delovnih organizacij vedno izražen v neposrednem predstavništvu 
občanov ali družbene skupnosti v organih upravljanja v teh delovnih organi- 
zacijah. To se lahko uredi tudi 

a) z neposredno administrativno kontrolo ali vzajemno odvisnostjo, ki je 
ustanovljena z zakonom; 

b) s pravico državnih organov, da dajo soglasje k nekaterim sklepom po- 
sameznih delovnih organizacij; to je lahko stalna ali občasna kasnejša kontrola; 

c) s pravico določenih organizacij, na podlagi zakona, da dajejo svoje so- 
glasje k delu nekaterih delovnih organizacij. 

Praksa je poakzala koristnost današnjih oblik družbenega upravljanja, ki 
povezujejo posamične interese z družbenimi interesi na določenih področjih 
družbenega življenja. Poskus, da bi prezgodaj spremenili takšen sistem, bi 
lahko pripeljal do ponovne krepitve administrativnega sistema kontrole in 
upravljanja. Verjetno pa je, da bo naša prihodnja zakonodaja morala upo- 
števati, da na nekaterih področjih družbenega življenja ni več potrebe po me- 
šanih organih družbenega samoupravljanja. 

Nova ustava je uzakonila samoupravljanje v delovni organizaciji, ki je 
neposredno ali preko voljenih organov upravljanja delovne organizacije. V 
zvezi s tem se zastavlja vprašanje glede sestave organov upravljanja zavoda 
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in delitve pristojnosti med posameznimi organi. Po 13. členu zakona o izvedbi 
ustave SR Slovenije je predvideno, da ostanejo — dokler ne bo z zakonom 
urejena sestava organov upravljanja delovnih organizacij — v veljavi določbe 
dosedanjih zveznih in republiških predpisov ter ustanovitvenih aktov. Glede 
na ta člen bo treba izdati zakon, ki bo uredil vprašanje organov upravljanja 
delovnih organizacij in v načelu razmejil pristojnosti med posameznimi organi 
upravljanja. Pomanjkanje ustreznega zakona pa ne sme zavreti sestave sta- 
tutov, ker bodo šele ugotovitve v statutih pokazale, ali bo vprašanje sestave 
organov upravljanja in razmejevanje pristojnosti urejeno le z enim zakonom, 
ali pa bo glede na specifičnost, treba sprejeti več zakonov za posamezna 
področja. 

Sestavo organov upravljanja bo laže določiti, če se izhaja iz določitve med- 
sebojnih razmerij in pristojnosti organov upravljanja. Pri tem se je treba 
opreti na določila nove ustave, ki izenačujejo delovno organizacijo s področja 
prosvete in kulture z drugimi delovnimi organizacijami, upoštevajoč pri tem 
specifične interese družbe zaradi posebnega pomena, ki ga te delovne orga- 
nizacije imajo. 

Zato v delovni organizaciji, ki opravlja dejavnost ali zadeve posebnega 
družbenega pomena, v skladu z zakonom sodelujejo pri upravljanju določenih 
zadev zainteresirani občani ter predstavniki zainteresiranih organizacij in druž- 
bene skupnosti kot člani organov upravljanja delovne organizacije ali na drug 
način, ki ga določata zakon in statut. 

Odnose med posameznimi samoupravnimi organi bo treba specifično obrav- 
navati, ker bodo lahko različni. Ne gre samo za vprašanje sestave, temveč tudi 
volitev, delegiranja, imenovanja ipd., kar bo odvisno od vloge in pomena 
zavoda. 

V šolstvu bo treba samoupravne pravice učencev in študentov v določenih 
zadevah še nadalje razvijati. Obseg teh pravic bo seveda različen pri učencih 
šol 2. stopnje in pri študentih na šolah 3. stopnje. 

Z novega vidika gre v bodoče natančno opredeliti tudi vlogo sedanjih uči- 
teljskih zborov, uredniških odborov, fakultetnih uprav itd. kot organov z 
določenimi pravicami in dolžnostmi, tj. pooblastili, zadolženih za reševanje 
določenih strokovnih vprašanj, upoštevajoč samoupravne pravice celotne de- 
lovne skupnosti. V duhu ustave bodo našli svoje mesto v statutih tudi razni 
posvetovalni organi (npr. sveti staršev v šolstvu). 

Ustava jasno postavlja rotacijo članov samoupravnih organov kot obvezno. 
Predzadnji odstavek 83. člena ustave SR Slovenije je razumeti tako. da je 
treba izvajati po določeni dobi (kar bo določil zvezni zakon o volitvah organov 
upravljanja, ki bo sprejet predvidoma v januarju 1964) tudi ponovno imeno- 
vanje direktorja, pri čemer je pa dopustna reelekcija iste osebe. Za volitev 
oziroma reelekcijo direktorja statut ne more postaviti daljšega roka kot bo 
določen z zakonom. Statut lahko postavi tudi vprašanje reelekcije drugih funk- 
cionarjev v delovni organizaciji. 

Glede sestave in kompetenc organov upravljanja delovne organizacije so 
mnenja naslednja: 

a) v vseh delovnih organizacijah, kjer je do sedaj obstajalo družbeno 
upravljanje, ga je treba ob upoštevanju obstoječe zakonodaje, sedanjega stanja, 
v statutu tudi vnaprej zagotoviti tako, da bodo predstavniki občanov, zainte- 
resiranih organizacij in družbene skupnosti sodelovali v organih upravljanja 
delovne organizacije; 
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b) oblika tega sodelovanja, upravljanja se pa v pomanjkanju ustreznih 
zakonskih predpisov določi s statutom, s tem, da se bodo ustrezne določbe sta- 
tuta pozneje lahko spremenile, če bodo v nasprotju z novimi zakonskimi pred- 
pisi. Tako bi naj statut določil sestav organov upravljanja. Stvar statuta je, 
da določi v skladu z ustavo, v katerih zadevah sodelujejo zunanji predstavniki 
in kako bo to sodelovanje prišlo do izraza, da bi javni interes bil čimbolje 
povezan z interesom delovnega kolektiva. Pred očmi je treba imeti seveda 
jačenje samoupravnih pravic kolektiva; 

c) kompetence posameznih organov upravljanja je treba določiti s sta- 
tutom. Delen odgovor se najde v ustavi. Svetu zavoda oziroma zunanjim čla- 
nom tega organa je treba omogočiti, da sodelujejo pri sprejemanju statuta in 
na določen način tudi pri nekaterih drugih aktih (npr. tudi zgolj s tem, da 
dajo soglasje ali pritrditev). Razvijati je treba razne možnosti in oblike sode- 
lovanja s predstavniki javnosti. Ob vsem tem tudi ne izgubiti izpred oči 
ustavno načelo neposrednosti odločanja delovnih ljudi. V majhnih kolektivih 
včasih ne bo potreben niti poseben delavski svet niti upravni odbor, temveč 
bo odločal kolektiv, ki bo pritegoval k sodelovanju pri sklepanju o določenih 
vprašanjih tudi zunanje predstavnike; 

č) po ustavi sodelovanje zunanjih članov v upravljanju ni nujno poisto- 
vetiti s članstvom v delavskem svetu delovne organizacije. Zato je v statutu 
treba jasno določiti pristojnosti posameznih organov; 

d) pri uveljavljanju interesov kolektiva in interesov družbe so možne 
razne oblike, variante in ne samo kot do sedaj. Izhajati je treba iz intencij 
ustave. 

Vprašanje pravic ustanovitelja 
oziroma soustanovitelja 

do samostojnega zavoda ne gre prepisovati iz dosedanjih pravil v novi 
statut, temveč bo treba v statutu to vprašanje rešiti v duhu samostojnosti in 
samoupravnosti zavoda. Upoštevati je treba v statutu, da so veljavne naloge, 
predmet dejavnosti, ki jih je delovni organizaciji določil zakon in ustanovitelj. 
Interes ustanovitelja pri delu delovne organizacije bo prišel do izraza tudi 
skozi njegovo zastopstvo in soodločanje v svetu zavoda. Skozi svet zavoda bo 
na primer prišel do izraza vpliv ustanovitelja na delovni program zavoda. 
Mnogi drugi odnosi (npr. finančna vprašanja) pa se bodo regulirali pogodbeno. 

Vprašanje programiranja dejavnosti 

ki je prav tako ena od samoupravnih pravic, je treba jasno postaviti v 
statutu. Program mora zagotoviti izpolnitev osnovnih nalog, smotrov, zaradi 
katerih je delovna organizacija ustanovljena. Npr. v šolstvu ne bo zajel samo 
šolsko dejavnost, temveč tudi nujno izvenšolsko dejavnost, ki je povezana s 
šolsko dejavnostjo. Pri tem je treba ločiti, da statut formulira dejavnost zavoda, 
letni program pa pomeni konkretizacijo te dejavnosti v določeni dobi. Skozi 
program prihaja do izraza tudi odnos (pogodbeni ali drugačen) delovne orga- 
nizacije do drugih delovnih organizacij (pomoč, sodelovanje ipd.) in družbeno- 
političnih skupnosti ter družbenih organizacij. 

Delovni program je tudi osnova za sklepanje pogodbe oziroma na poga- 
janje glede ustreznih finančnih sredstev. 

14 
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Vprašanje financiranja I 
oziroma njegove rešitve ni le stvar statuta, temveč tudi ustreznih zakonov. 

Vendar ono tvori materialno osnovo samoupravljanja in ga ne kaže iz statuta 
izpustiti. Pri reševanju tega vprašanja je treba imeti pred očmi, da bo imelo — 
čeprav bodo vzpostavljeni pogodbeni odnosi — upravljanje v delovnih orga- 
nizacijah s področja prosvetno-kulturne dejavnosti še vnaprej svoge poseb- 
nosti. Tu ne gre zgolj za pridobivanje dohodkov, temveč za ustvarjanje tistih 
dobrin, oziroma za opravljanje tistih nalog, za katere je družba posebej za- 
interesirana. Preveliko poudarjanje tako imenovanih lastnih dohodkov bi te 
delovne organizacije lahko privedlo do škodljive komercializacije, ki bi 
šla v škodo njihovega, z družbenimi nalogami pogojenega dela. Statuti bi 
morali vsebovati načelo, kako dobivajo delovne organizacije sredstva za izpol- 
nitev svojih nalog. Določati bi morali, katere so pri tem osnovne naloge. Do 
katere mere se lahko razvija dopolnilna dejavnost, da ne bi ogrozila osnovnega 
namena in smotra delovne organizacije. 

V statutu je treba formulirati osnovna načela delitve, ki se bodo potem 
konkretizirala v ustreznih pravilnikih. Pri tem je i;reba poudariti gospodar- 
jenje s sredstvi, delitev na OD in sklade ipd. V statutu naj bi našla svoje mesto 
tudi delitev osebnih dohodkov po delu. Ta delitev naj ne temelji pretirano 
samo na kvantiteti dela, temveč predvsem na kvaliteti dela. V šolstvu pa je 
treba tudi upoštevati, da izobraževanje odraslih spada v delovni program šole, 
financiranje tega izobraževanja je pa odvisno od pogodbe, tako kot seveda 
uresničevanje celotnega programa. 

Vprašanja iz delovnih razmerij 
bi morala najti nekaj odgovorov tudi v statutu, čeprav bodo v podrobnosti 

obdelana v posebnem pravilniku. Določiti je treba delovno obveznost v okviru 
ustave pa tudi na podlagi veljavnih predpisov in nekaterih osnovnih meril 
(npr. koliko predmetov lahko poučuje en pedagog, koliko učnih ur naj bo na 
teden, vse v okviru splošnih pedagoških normativov, ki se navadno določajo 
v razponu), ki zagotavljajo normalno delo. Kolektiv namreč določa samostojno 
svoj poslovni ali delovni čas v okviru splošnih delovnih pogojev (npr. tudi v 
okviru šolskega koledarja). Konkretizirati je treba tudi razpise delovnih mest 
in razpisne pogoje. Omeniti tudi, kako delovna organizacija skrbi za izbolj- 
šanje svojega kadrovskega sestava, planira kadre, štipendira ipd., da se ne bi 
oslanjala samo na pomoč družbeno-politične skupnosti, kot doslej. 

V tem poglavju so našteti le nekateri skupni problemi in nakazana dolo- 
čena splošna stališča zaradi lažjega reševanja teh vprašanj v posameznih sta- 
tutih. V naslednjem poglavju se navajajo nekateri specifični problemi, glede na 
posamezne vrste prosvetno-kulturne dejavnosti, ki se javljajo v večjem številu 
delovnih organizacij in včasih terjajo zavzemanje skupnih stališč. 

II. Specifična vprašanja glede na posamezne vrste prosvetno-kulturnih 
dejavnosti 

Vzgojno-izobraževalne ustanove 
pri sestavljanju statutov v preveliki meri izhajajo iz dosedanjih pravil 

in skušajo le posamezna poglavja uskladiti z ustavo, s spremenjenim šolskim 
omrežjem, razvojem in delom samoupravnih organov ipd. Še vse premalo je 
bilo organiziranih vsebinskih razprav, ki bi naj razčistile nejasna vprašanja 
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in pojme. Ker so se šole začele šele v novejšem času družbeno in ekonomsko 
osamosvajati, je nujno, da se lotijo sestavljanja statutov s stališča družbenih 
odnosov in ekonomskega položaja šol. 

Pri izdelavi statutov šol je treba upoštevati specifičnosti teh zavodov, ki jih 
druge delovne organizacije nimajo, ali so pa popolnoma drugačne. Življenjska 
zainteresiranost prosvetnih delavcev za sestavo statutov v svojih delovn;h 
organizacijah je v veliki meri pogojena z dobrim načinom financiranja šolstva, 
načinom ustvarjanja celotnega dohodka in osebnega dohodka, ki bo stimuliral 
vsakega prosvetnega delavca v njegovem prizadevanju za izboljšanje kvalitete 
dela. Sindikalne organizacije prosvetnih delavcev so s svojo' aktivnostjo mnogo 
prispevale k mobilizaciji članstva v razpravah o statutih. 

Osrednje vprašanje je vprašanje upravljanja. Točno je treba opredeliti 
funkcije organov upravljanja, ki prenašajo težnje in zahteve družbe na zavode 
in spremljajo njih delo s širšega družbenega vidika. Razmejitev pristojnosti 
med samoupravnimi organi v prosvetnih zavodih je treba razumeti tako, da 
so vsi organi odgovorni pred širšo družbeno skupnostjo za uspeh in delo šole 
in ne moremo razpravljati o tem, kdo je nadrejen in podrejen. Odločiti se je 
treba, pri kakšnem številu članov delovne skupnosti bo kolektiv kot celota 
opravljal funkcije organov upravljanja in si bo izvolil le svojega predsednika in 
kdaj bo kolektiv izmed sebe izvolil upravni odbor ali celo delavski svet. V tem 
primeru je treba razmejiti pristojnosti posameznih organov upravljanja. 

Ker pedagoški in ekonomski razlogi govorijo za združevanje in priklju- 
čevanje majhnih eno- in dvooddelčnih šol k matičnim, popolnim osnovnim 
šolam, bo treba v statutu zagotoviti samostojnost v smislu delovne enote, v okviru 
delovne organizacije tudi podružničnim šolam. Podružnična šola ima lahko za 
urejanje svojih specifičnih zadev tudi lastna pravila. Prav tako ima lahko glede 
na potrebe po krajevni družbeni povezavi tudi svoj svet enote. Predsedniki 
posvetovalnih svetov podružničnih šol bi pa lahko bili člani sveta matične šole. 

V statutu je treba obdelati sodelovanje šole z okoljem, v katerem živi in 
dela, t. j. z domom (sveti staršev), z družbenimi organizacijami, ki skrbijo za 
vzgojo mladine, posebej z mladinsko in pionirsko organizacijo, pa tudi z gospo- 
darskimi organizacijami. Obdelati je samoupravo učencev (razrednih in šolskih 
skupnosti) in njih vlogo pri vzgojno-izobraževalnem procesu. Družbeno-poli- 
tičnim in gospodarskim organizacijam se sevede ne bodo določale naloge, ker 
je to stvar njihovih statutov, temveč le njihovo mesto v šoli ter odnos šole in 
njenih organov upravljanja do teh organizacij. 

V statutu bo treba posebno podčrtati pomen realnega programiranja dela. 
V programu bo morala posebno priti do izraza osnovna dejavnost, s katero šola 
dosega svoj učno-vzgojni smoter. Vzgojno in izobraževalno delo bo pri tem 
moralo imeti enakovreden pomen. Ne more se zanemariti niti prvo niti drugo, 
ker govorimo o enotnem vzgojno-izobraževalnem smotru. 

Program bo zato splet vsega dela v šoli in v okolju, v katerem šola živi in 
dela. On bo v bodoče moral biti osnova za celotni dohodek šole. 

V statutu in delovnem programu naj bo omenjeno tudi proizvodno delo, ki 
ga opravljajo učenci osnovnih šol in gimnazij in praksa, ki jo opravljajo učenci 
strokovnih šol. V tem naj bi bila tudi poudarjena povezava med šolo ter gospo- 
darstvom in družbenimi službami. 

V statutu bo treba obdelati tudi vprašanje sodelovanja šol s prosvetno- 
pedagoško službo in službo, ki se ukvarja s poklicnim usmerjanjem, ker kva- 
litetno delo teh služb vpliva na uspešno delo v šolah. 

14* 
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Pri strokovnih šolah je treba razčistiti vprašanje šolskih središč. Ali je 
šteti šolski center za eno delovno organizacijo ali pa za združenje več samo- 
stojnih delovnih organizafcij. Zato bo treba razlikovati šolsko središče kot enotno 
delovno organizacijo in posamezne šole v okviru tega središča kot delovne enote 
z določenimi pravicami (npr. izdaja spričeval itd.). Šolska središča in druge 
oblike združevanja šol bo treba v statutih podrobno obdelati. Čeprav so stro- 
kovne šole sprejele v dobrem delu dosedanja pravila v času ustavne razprave, 
tj. v letu 1962/63, bodo lahko le posamezne njihove dele vzele kot osnovo za 
novi statut. Strokovne šole bodo morale v svojem statutu podrobneje obdelati 
odnos šola •—■ gospodarska organizacija, proizvodno delo, povezavo teorije s 
prakso, ne glede na to ali je šola v okviru gospodarske organizacije ali ne, da 
se uresničijo smotri strokovnega izobraževanja. Obdelati bo treba tudi odnos 
šol do kadrovskih služb v gospodarskih organizacijah. Čeprav sistem strokov- 
nega izobraževanja še ni popolnoma razčiščen, nerazčiščena vprašanja ne smejo 
biti ovira za sestavljanje statuta. 

V statutu mora biti obdelano tudi vprašanje izobraževanja odraslih. Prav 
tako dopolnilna ali izvenšolska dejavnost. Takšne dejavnosti pa naj šole razvi- 
jajo šele, če imajo za to pogoje in so v redu opravile svojo redno ali osnovno 
dejavnost. Sicer je nevarnost, da šola ne bo opravila v redu niti eno niti drugo 
ter bo samo zniževala raven znanja svojih učencev. 

Višje in visoke šole naj bi v novih statutih bolj energično reševale svoje 
probleme v soglasju z ustavo in naj se ne bi samo zadovoljile s predelovanjem 
oziroma dopolnjevanjem dosedanjih statutov. Tudi pri njih bo važno urediti 
pristojnosti posameznih organov upravljanja. Dosedanje uprave, ki jih sestav- 
ljajo učitelji in zastopniki sodelavcev, so strokovni organ, ki ima določena po- 
oblastila pri sestavljanju predloga delovnega programa in izvajanju strokovnega 
dela, t. j. pri reševanju pedagoške in znanstvene problematike. V upravljanju 
pa bo treba poslej zagotoviti udeležbo celotnega kolektiva (tudi tehničnega in 
administrativnega osebja). V statutu bo med drugim treba obdelati tudi odnos 
zavoda do lastnega inštituta in do drugih inštitutov. 

Upoštevati je, da imamo v delovnih organizacijah s področja prosvetno- 
kulturne dejavnosti določeno število strokovnega osebja, ki je v stalnem hono- 
rarnem delovnem razmerju. Ker je treba doseči njihovo večjo odgovornost za 
celotno delo in uspeh zavoda in jim hkrati omogočiti ustrezno udeležbo v uprav- 
ljanju, je pri sestavi statuta proučiti tudi ta problem. 

Raziskovalne organizacije 

Pri raziskovalnih organizacijah naj bi v statutih prišla do izraza povezava 
le-teh s koristniki njihovih raziskav. Poudariti je tudi pomembnost prenosa 
rezultatov raziskav v prakso ter sodelovanje raziskovalne organizacije pri apli- 
kaciji rezultatov raziskav v praksi. Zaradi kontakta z operativo in vpogleda 
v proizvodno problematiko je tudi pravilno, da raziskovalne organizacije razvi- 
jajo razne usluge (npr. atestiranje in kontrola kvalitete, laboratorijski poskusi, 
tehnične ekspertize ipd.). Rešitev teh vprašanj bo v veliki meri odvisna od 
delovnega programa. Programiranje bo treba posebej obdelati v statutu, ob tem 
tudi, kdo naj sodeluje pri programiranju. 

V zvezi s sestavo statutov se v raziskovalnih organizacijah pojavljajo na- 
slednji problemi: 

Pri urejanju odnosa raziskovalne organizacije do ustanovitelja in tistih, 
ki jo financirajo, je treba imeti pred očmi, da je organizacija samostojna in 
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ima svoje samoupravne organe (če ni le delovna enota neke druge organizacije) 
in da se ta odnos pogodbeno urejuje, kot pri-vsakem naročniku storitev. Usta- 
novitelji, raziskovalna organizacija in tisti, ki jo financirajo, pa morajo skrbeti, 
da so kapacitete čimbolj in racionalneje izkoriščene, ter da raziskovalna orga- 
nizacija izvaja svojo osnovno nalogo, ki se bo verjetno z razvojem študija na 
III. stopnji še razširila, v smislu še večjega sodelovanja z visokimi šolami. 

Pri raziskovalnih organizacijah se pojavljajo primeri, da delajo brez stalnih 
strokovnih sodelavcev ter so strokovni sodelavci z raziskovalno organizacijo v 
večini v honorarnem delovnem razmerju. Zaradi utrjevanja samostojnosti razi- 
skovalne organizacije je koristno stremeti, da je raziskovalni kader stalno na- 
meščen v tistem zavodu, v katerem pretežno dela, honorarno pa naj dela v tistem 
zavodu, kjer je obseg njegovega dela manjši. 

Glede uvajanja sistema dohodka in delitve po delu je pri sestavljanju sta- 
tutov stremeti, da čimvečje število inštitutov, ki ima za to možnosti, preide na 
poslovanje po načelu gospodarskih organizacij. 

Specifičnostim posameznih raziskovalnih organizacij je treba prepustiti se- 
stavo organov upravljanja. Stvar konkretnih potreb je, ali naj bodo v svetu 
zavoda samo predstavniki ustanovitelja oziroma soustanoviteljev, družbeno-poli- 
tičnih skupnosti, strokovnih društev, združenj, zbornic ali pa tudi določenih 
gospodarskih organizacij, t. j. večjih stalnih naročnikov, ki niso soustanovitelji. 

Prosvetno-kulturne ustanove 

Pri prosvetno-kultUrnih zavodih je v statutih stremeti, da pri programiranju 
dela pride do izraza tudi sodelovanje koristnikov. Razčistiti je tudi vlogo stro- 
kovnih svetov (umetniški itd.). 

V zvezi s sestavo statutov gledališč terja odgovor vprašanje, kdo naj omo- 
goča redno funkcioniranje gledališč (občina, medobčinsko sodelovanje, občina 
in okrajna skupšina, okrajna skupščina in republika). Zlasti pri gledališčih, ki 
del svojih predstav odigravajo izven sedeža ali izven svojega okraja, pride v 
poštev tudi interkomunalno financiranje. To vprašanje bo treba specifično 
obravnavati. Rešitev tega vprašanja bo vplivala tudi na sestavo gledališkega 
sveta. Posamezne delovne enote (npr. drama, opera, delavnice itd.) večjih de- 
lovnih organizacij se lahko osamosvojijo, da imajo svoje samoupravne organe. 
Kot druge delovne organizacije bodo tudi gledališča, na podlagi svojih pro- 
gramov, pogodbeno financirana. 

Pri muzejih in galerijah je treba upoštevati, da so zbirke narodno blago, 
da so ti zavodi le njih varuhi in je razpolaganje z njimi drugačno kpt je pa 
samostojno razpolaganje z osnovnimi sredstvi. Finančno planiranje je v teh 
ustanovah še posebej težavno (določitev vnaprej, koliko bo stala ureditev dolo- 
čenega arhivskega materiala, inventarizacija gradiva, odkup muzealij, za katere 
se še ne ve, kje se bodo našle in koliko bo lastnik za njih zahteval ipd.) in vpliva 
na realnost sklenjenih pogodb. Zaradi majhnih delovnih kolektivov in širokega 
kroga interesentov in uporabnikov storitev teh ustanov bo zaradi urejanja stro- 
kovnih zadev, reševanja skupnih problemov, specializacije ipd. perspektivno 
moralo priti do združenj teh ustanov. Pri galerijah nastaja vprašanje, kako za- 
gotoviti primerno sodelovanje ustvarjalcev likovnih del v organih upravljanja. 

Pri sestavljanju statutov knjižnic, ker je samostojnih knjižnic le 50—60, 
se je treba zanimati tudi za nesamostojne knjižnice, zlasti večje, s širšo vlogo 
in vplivom. Njihovo mesto v statutih njihovih delovnih organizacij je posebno 
pomembno. Tudi pri knjižnicah bo treba odnose do ustanoviteljev urediti ha 
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podlagi samoupravnosti in pogodb. Pri teh odnosih mora priti do izraza jasna 
kulturna politika kraja ali območja. Statuti knjižnic bi morali zagotoviti tudi 
osnovo za koordinacijo med knjižnicami, za medknjižnično izposojo in obve- 
ščanje ter dati osnovo za sodelovanje z drugimi sorodnimi strokami (npr. doku- 
mentacijo, založništvom) in omogočiti strokovno povezovanje in združevanje. 

Pri založbah naj bi pri sestavljanju statutov med drugim upoštevali dolo- 
čeno fizionomijo založbe, vzgojne in družbeno-politične in kulturne naloge pri 
izdajanju knjig ter ekonomičnost izdaj. Pri tem dobi poseben pomen siste- 
matično, poglobljeno programiranje. 

Kot pri drugih prosvetno-kulturnih dejavnostih prihaja do izraza tudi v 
filmski proizvodnji posebni družbeni pomen te dejavnosti. Organ upravljanja, 
v katerem so tudi predstavniki javnosti, bo moral, upoštevajoč našo kulturno 
politiko in družbeni pomen določenega dela, določiti, kaj se bo snemalo. 

Na tej podlagi bo delovna organizacija sestavila kalkulacijo^in določila ceno 
ter postavila določene finančne zahteve. Kot pri vseh prosvetno-kulturnih dejav- 
nostih bo torej tudi tukaj morala biti odločitev družbena. Rešiti bo treba vpra- 
šanje sestave programa upravljanja in na kakšen način naj bodo zastopani 
v upravljanju filmski ustvarjalci, ki niso člani delovnega kolektiva. 

V tem poročilu niso mogle biti zajete vse prosvetno-kulturne dejavnosti 
(npr. arhivi, zavodi za spomeniško varstvo itd.). Vendar je problematika le-teh 
podobna obravnavani ter se bo po principu analogije našel v tem materialu tudi 
zanje odgovor na marsikatero odprto vprašanje. 

Razen specifične problematike, ki je delno omenjena v prejšnjih poglavjih, 
je treba pri sestavljanju statutov upoštevati, da je statut 

1. rezultat dogovarjanja in sporazumevanja članov delovnega kolektiva in 
temelji na analizi dosedanjega dela; 

2. da temelji na 13., 15., 90. in 91. členu ustave SFRJ oziroma 20., 21., 79. 
in 80. členu ustave SR Slovenije; 

3. da je izvirni dokument, ki odraža individualnost in specifičnost delovne 
organizacije ter ureja to, kar ne bodo uredili predpisi družbeno-političnih skup- 
nosti. Zato je odvečno pretirano ponavljanje norm iz ustave in zakonov. Regu- 
lira le to, s čimer delovna organizacija ni omejena že z ustavo in zakoni; 

4. da se sestavlja in sprejema na podlagi ustave ter da njegova vsebina ne 
sme biti v nasprotju z ustavo in zakoni (člen 214). Ker pa zakoni še niso uskla- 
jeni z ustavo, bodo trenutno nekatere postavke morda le v nasprotju z veljav- 
nimi predpisi. Zato se bo lahko dogodilo, da bo statut prejudiciral rešitve dolo- 
čenih vprašanj, posebno glede sestave in kompetenc organov upravljanja, kar 
bo treba upoštevati pri usklajevanju zakonov in sestavljanju novih zakonov. Da 
bi se izognili temu, da bi statut postal protizakonit, bi bilo v prehodnih določbah 
statuta omeniti, da bodo tiste določbe statutov, ki bi bile morda v nasprotju 
z obstoječimi zakoni, začele veljati takrat, ko bo ustrezni zakon usklajen 
z ustavo; 

5. da ustava določa postopek za sprejem statuta; 
6. da statut obravnava le vprašanja, ki imajo trajnejši pomen. 
Da bi bil statut izraz individualnosti delovne organizacije, se je treba izogi- 

bati dveh skrajnosti: 
a) da ni vseobsegajoči podrobni kodeks in zato nepregleden ter bi se zaradi 

dinamike razvoja prepogosto dopolnjeval in spreminjal. Da bi se temu izognili 
in dosegli, da bo vseboval le osnovna načela in okvire, v katerih bi se odražali 
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stvarni ekonomski in družbeni odnosi, je potrebno, da se istočasno s sestavlja- 
njem statuta pripravljajo tudi drugi interni akti (pravilniki, poslovniki) delovne 
organizacije in da se sočasno razmejuje, kaj bo regulirano v enem ali drugem 
aktu; 

b) da ne postane abstraktni načelni dokument, ki vsebuje le določene dekla- 
racije, osnovne principe, ki veljajo za vse delovne organizacije. 

Zato je nujno, da svoj statut izdela vsaka delovna organizacija samostojno, 
z nujno pomočjo ustreznih strokovnih in družbeno-političnih činiteljev v občini 
in izven nje. Pri tej pomoči, ki se lahko nudi v raznih oblikah, se je treba 
izogibati predpisovanju splošno veljavnih shem in dušenju iniciative delovnih 
organizacij pri iskanju originalnih, sebi primernih rešitev. Vendar, kot je škod- 
ljivo šabloniziranje, tudi ni koristno stremljenje z »originalnostjo« statuta po 
vsaki ceni. Ne kaže izključevati medsebojnega posvetovanja med istovrstnimi 
delovnimi organizacijami. 

Št.: 011-16/63 
Ljubljana, 14. januarja 1964 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ORGANIZACIJSKO-POLITlCNI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 

o nekaterih problemih občinskih statutov* 

Organizacijsko-politični zbor je na svoji 2. seji ob razpravi o statutih občin, 
okrajev in mest, krajevnih skupnosti ter delovnih organizacij s svojim pripo- 
ročilom o nalogah pri pripravi statutov, obvezal odbor za proučevanje zakonskih 
in drugih predlogov ter pristojne republiške organe, da ti spremljajo priprave 
statutov in nudijo ustrezno pomoč; sprejet je bil tudi sklep, da odbor pripravi 
za razpravo na seji zbora vsa tista vprašanja zlasti iz občinskih statutov, ki 
povzročajo največ težav ali pa so takšnega pomena, da se o njih zavzame neob- 
vezna variantna stališča, ki naj bi bila le v pomoč sestavljalcem statutov. 

Sledeč priporočilu je Republiški sekretariat za zakonodajo in organizacijo 
predložil »Poročilo o stanju priprav in o nekaterih problemih v zvezi z občin- 
skimi statuti«. O poročilu je razpravljal odbor za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov ter ga tudi sprejel. 

Komisija za statute odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
našega zbora je prav tako spremljala priprave osnutkov statutov. Proučevala je 
tudi vprašanja, ki ovirajo izdelavo osnutkov občinskih statutov in sicer: 

— organizacijo in metodo dela občinskih skupščin; 

* Temeljno gradivo: »Poročilo o stanju priprav in o nekaterih problemih v 
zvezi z občinskimi statuti« — Republiški sekretariat za zakonodajo in organizacijo. 
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— odnos občinska skupščina — delovna organizacija in odnos do delovnih 
organizacij s področja komunalnih služb; 

— naloge občine na področju družbenih služb; 
— usmerjanje družbenega in gospodarskega razvoja v občini; 
— nekatera osnovna vprašanja krajevnih skupnosti v občinskih statutih 

in tako dalje; 
— vpliv občana na formiranje in izvajanje politike v občini in tako dalje. 
Pri obravnavi nekaterih vprašanj so sodelovali <tudi odbori in komisije 

Skupščine oziroma Republiškega zbora. Odbor za organizacijsko-politična vpra- 
šanja Republiškega zbora je obravnaval »Vpliv občanov na formiranje in izva- 
janje politike v občini — zagotovitev javnosti odločanja in družbenega nadzora 
v statutih občin«. Odbor za splošna gospodarska vprašanja Republiškega zbora 
je dal pripombe k nekaterim osnutkom statutov. Komisija za volitve in imeno- 
vanja Skupščine SRS je obravnavala določbe, ki se nanašajo na kadrovska 
vprašanja, odbor za družbeni nadzor Skupščine SR Slovenije vprašanje dela 
komisij za družbeni nadzor občinskih skupščin, komisija za prošnje in pritožbe 
pa določbe o prošnjah in pritožbah v občinskih statutih. 

Vse občine SR Slovenije so v zadnjih mesecih pospešeno pripravljale 
osnutke za javno razpravo. Prvotni osnutki, ki so se pripravili ob osnutkih 
zvezne in republiške ustave, so bili večkrat izpopolnjeni oziroma zamenjani z 
novimi. Sedanji osnutki, ki so pripravljeni za javno obravnavo pa v nekaterih 
vprašanjih, ki so že navedena, ne zavzemajo ustreznih stališč. Prav zaradi tega 
je odbor pripravil to poročilo in predlaga zboru, da do odprtih vprašanj zavzame 
ustrezna stališča. 

Organizacija občinskih skupščin je v večini primerov enotno 
urejena v osnutkih občinskih statutov ustrezno kot to zahtevajo ustavna dolo- 
čila. V samem delu občinske skupščine oziroma njunih zborov pa so v osnutkih 
različni postopki, ki v nekaterih primerih niso v skladu z ustavo. Tako se 
pojavlja npr. različen postopek za primer, da se zbora občinske skupščine o 
zadevi, glede katere glasujeta ločeno, ne zedinita. Nekateri statuti povzemajo 
v tem primeru ustavna določila, ki se nanašajo na Skupščino SR Slovenije. 
Precej osnutkov nima predvidenega postopka za tak primer, niti ga ne predvi- 
deva v poslovniku, obstoji pa tudi osnutek, ki kot zadnji ukrep v primeru neso- 
glasja predvideva, da predsednik občinske skupščine sporoči predsedniku 
okrajne skupščine primer, kjer ni soglasja. Okrajna skupščina naj bi na to opo- 
zorila oba zbora in če še tedaj ne pride do soglasja, sporoči okrajna skupščina 
to republiškemu Izvršnemu svetu. Tako reševanje nesoglasij zborov brez dvoma 
ni pravilno, kakor tudi ni pravilno stališče nekaterih osnutkov, ki predvidevajo, 
da v primeru nesoglasja brez nadaljnjega usklajevalnega postopka velja bese- 
dilo, ki ga je sprejel občinskih zbor. Ob doslednem upoštevanju ustavnih določil 
je potrebno postopek vsaj v temeljnih načelih predvideti v statutu, te temeljne 
določbe pa konkretizirati v poslovniku občinske skupščine. 

Večina osnutkov tudi našteva svete občinske skupščine in obširno govori 
o njihovem delokrogu. Tako naštevanje svetov in podrobno navajanje njihovega 
delovnega področja bremeni statut kot trajnejši akt, zlasti, če upoštevamo, da 
se sveti oziroma delokrog teh svetov pogosto menja. Primerneje bo, da se 
s statutom samo najsplošneje odredi vloga svetov, pa tudi komisij, odloku 
občinske skupščine pa se prepusti, da to uredi v podrobnosti. 

Različno je urejeno tudi v statutih vprašanje večine skupščine, kadar gre 
za odločanje. V osnutkih so postavljene različne alternative, tako npr. navadna 
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večina celotne skupščine; navadna večina posameznih zborov; kvalificirana 
večina itd. V tem primeru bi bilo potrebno izhajati iz stališča, da je za obrav- 
navanje vseh tekočih zadev občinske skupščine zadostna že navadna večina 
skupšine oziroma zborov, kadar ločeno obravnavajo. Kvalificirana večina pa 
naj bi bila določena le tedaj, kadar gre za odločanje o najvažnejših vprašanjih. 
Tako npr. o sprejemu ali spremembi statuta, eventualno še za sprejem plana 
in proračuna. 

Pri pregledu nekaterih občinskih statutov glede na orientacijo v kadrovski 
politiki se je ugotovilo, da so le v nekaterih komunah v statutih širše obdelali 
določbe 10. člena Ustave SR Slovenije. Tudi v pogledu področja dela komisije 
za volitve in imenovanja so nejasnosti. Tako so na primer v nekaterih komunah 
poleg komisij za volitve in imenovanja predvideli še kadrovske komisije, čeprav 
je v Ustavi povedano, da komisija za volitve in imenovanja proučuje tudi 
splošna kadrovska vprašanja. Zato ni nobene potrebe, da bi naziv te komisije 
nadomeščali z drugimi kot npr. kadrovska komisija, komisija za kadrovske 
zadeve itd. ali postavljali več komisij. Vsa kadrovska problematika naj bi se 
reševala v eni komisiji to je z ustavo določeni komisiji za volitve in imenovanja. 

Med nalogami občinskih skupščin v največ primerih ni posebnih določil 
o dolžnosti skupščine o razpravljanju in sklepanju o kadrovskih vprašanjih. 
Občinski statuti se omejujejo le na to, da občinska skupščina voli in razrešuje 
predsednika in podpredsednika skupščine ter druge skupščinske organe in svete, 
namesto, da bi predvidela tudi obravnavanje splošnih kadrovskih problemov 
v občini. Zato se statuti ponekod omejujejo le na vprašanje dajanja »soglasij« 
o imenovanju direktorjev. V nekaterih primerih pa ugotavljamo zelo grobo 
kršitev ustavnih določb, ko si občina jemlje pravico dajati »soglasja« za vse 
vodilne uslužbence v delovnih organizacijah. 

Ugotavljamo, da so le redki statuti določili okvirne naloge komisiji za 
volitve in imenovanja kot npr. občasne analize o stanju kadrov na posameznih 
družbenih področjih, problematika strokovnega izobraževanja, politika štipen- 
diranja itd. 

Funkcija komisij za družbeni nadzor je v nekaterih osnutkih statutov ne- 
jasno obdelana, oziroma nekateri osnutki tega organa skupščine sploh ne pred- 
videvajo. 

Funkcija družbenega nadzorstva je v tem, da poseben organ Skupščine 
ugotavlja skladnost politike razpolaganja z družbenimi sredstvi s politiko, ki 
jo določa družba v družbenem planu, v predpisih, priporočilih in drugih aktih 
predstavniških teles. 

V sistemu samoupravljanja mora ostati zagotovljena ter nedotakljiva samo- 
uprava delovnih organizacij, ki uživa sodno varstvo. To pomeni, da ni mogoče 
posegati v to samoupravo izven okvira, ki ga določa zakon. Ukrepi zoper de- 
lovno organizacijo oziroma družbeno-politično skupnost, so sicer možni, toda 
teh ukrepov ne izdaja organ družbenega nadzorstva, ampak jih uveljavlja skup- 
ščina, ko na podlagi ugotovitev in predlogov organa za družbeno nadzorstvo 
izdaja odloke ali druge predpise, kolikor je za to upravičena ali pa drug 
pristojni državni organ, ki je po zakonu pooblaščen za določen ukrep. Funkcija 
družbenega nadzorstva se neposredno izvaja s tem, da sprejme na predlog tega 
organa predstavniško telo ustrezna priporočila. 

Organ družbenega nadzorstva bo v primeru, ko bo ugotovil nezakonit 
postopek pri razpolaganju z družbenimi sredstvi, predlagal pristojnim organom 
zoper odgovorne osebe uvedbo kazenskega oziroma disciplinskega postopka. 
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Prav tako lahko predlaga svoji skupščini, da le-ta v okviru svoje pristojnosti 
izda predpis oziroma da podvzame iniciativo, da drug pristojni organ izda 
ustrezen predpis. 

Nezdružljivo je z načeli našega ustavnega sistema, da bi predstavniško 
telo izvrševalo kakršno koli administrativno kontrolo oziroma, da bi organ 
družbenega nadzorstva opravljal funkcijo nekdanje kontrolne komisije. Pod- 
vzemanje konkretnih ukrepov je stvar pristojnih organov in ne skupščinskega 
organa za družbeno nadzorstvo. 

Pri primerjavi besedil statutov, ki obravnavajo delo in vlogo komisije za 
prošnje in pritožbe se je ugotovilo, da so vsebinsko nekatera besedila pregle- 
danih statutov zahtevnejša. Tako npr. določajo nekateri statuti, da mora komi- 
sija najkasneje v 30 dneh poročati vlagateljem o ukrepih v zvezi s prošnjo 
ali pritožbo. Taka določba je dobra, hkrati pa zahteva organizirano službo za 
reševanje prošenj in pritožb. 

Sedanji osnutki občinskih statutov kažejo tudi, da niso vse občine zado- 
voljivo uredile vprašanja organizacije in dela občinskih upravnih organov. 
Splošni vtis je, da statuti še vedno preveč podrobno opisujejo, organizacijo 
uprave in s tem zapirajo možnost nadaljnjega organizacijskega prilagajanja 
uprave za izvrševanje nalog. Statut bi moral obvezati skupščino, da zagotovi 
pogoje, v katerih bo uprava poslovala zakonito, strokovno in ekspeditivno, 
z ustreznim odnosom do predstavniškega telesa, svetov, delovnih organizacij 
in občanov. Skupščina določa na osnovi izvršenega dela in programa sredstva 
za upravo, notranjo delitev dohodka po delu pa samoupravno izvaja skupnost 
in pri tem zasleduje izboljšanje kvalifikacijske strukture, organizacije in metod 
dela uprave. Podrobno organizacijo uprave, statusna vprašanja uslužbencev, 
odnose med starešino in delovno skupnostjo ter kriterije za notranjo delitev 
dohodka je urediti s posebnim odlokom in pravilnikom. 

Določila o odnosih med občinsko skupščino in de- 
lovnimi organizacijami so v osnutkih v glavnem zreducirana na 
naštevanje dolžnosti in pravic občin, ki pa so le bolj nadzornega ali deklara- 
tivnega značaja, kot npr. občinska skupščina bo skrbela, da bodo delovne orga- 
nizacije dobro gospodarile. 

■ Le malo je takšnih osnutkov statutov, ki navajajo, da ima delovna orga- 
nizacija pravico, da delegira svoje predstavnike v občinske organe, da daje 
predloge skupščini za reševanje skupnih vprašanj občine itd. 

Enako se osnutki statutov le bežno dotikajo vprašanja združevanja sred- 
stev in to tam, kjer govorijo o sredstvih občine kot da gre za združevanje 
sredstev samo takrat, ko jih rabi oziroma razporeja občina. Verjetno bi bilo 
smotrneje, da se problem združevanja sredstev gospodarskih organizacij v 
statutih obdela posebej, ne pa da se o njem govori istočasno in daje enak po- 
udarek kot združevanje sredstev občanov. 

Iz pretežne večine osnutkov ni razvidna gospodarska fiziognomija občine, 
niti niso nakazane nadaljnje perspektive razvoja s poudarkom na značilnejših 
gospodarskih panogah. Nekateri osnutki se zadovoljijo le z določbo, da je občina 
dolžna, da skrbi za usmerjanje in pospeševanje gospodarskega razvoja na svojem 
območju. 

O nalogah občine na področju programiranja oziroma plani- 
ranja na daljnjega gospodarskega razvoja določneje govo- 
rijo samo nekateri osnutki. Pojem program in plan se ponekod mešata. Tudi 
ni nikjer posebej obdelano vprašanje dolgoročnega programiranja samih gospo- 
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darskih organizacij in pomen tega za izdelavo letnih perspektivnih planov 
občin in gospodarskih organizacij. Pri urejanju teh vprašanj v statutih, je po- 
trebno upoštevati, da občinska skupščina postaja najširši organ družbenega 
samoupravljanja v komuni, da je stičišče, kjer se razpravljajo in rešujejo vsa 
najbolj aktualna vprašanja komune. Materialna osnova komune, ki omogoča 
reševanje teh vprašanj, pa je v odvisnosti od produktivnosti poslovanja delovnih 
organizacij, torej od dohodka občanov. Zato je treba dati v statutih komun 
posebno pomembno mesto materialnim družbenim odnosom. Pomanjkljivosti se 
kažejo v dejstvu, da je v teh odnosih vloga občinske skupščine premalo dolo- 
čena, ker njene osnovne naloge niso konkretizirane. 

Občinska skupščina z dolgoročnimi programi razvoja in s srednjeročnimi 
ter kratkoročnimi družbenimi plani na temelju urbanističnega načrta občine 
o ureditvi mest in naselij. 

— usmerja in usklajuje razvoj gospodarstva, družbenih služb, stanovanjske 
in komunalne izgradnje, družbenega standarda, skladno z materialnimi pogoji 
občine in v skladu z osnovnimi proporci družbenih planov širših družbeno- 
političnih skupnosti, 

— razporeja sredstva v okviru enotnega sistema, ki pripadajo občini, tako 
da smernice razvoja zagotavljajo čimvečjo ekonomičnost vlaganj (npr. združe- 
vanje sredstev za pospešen razvoj najbolj pomembnih gospodarskih panog do- 
ločenega področja). 

Ker ima torej občinska skupščina take zgoraj naštete naloge, bi bilo potreb- 
no v občinskih statutih predvideti določila, ki bi nakazala perspektivni razvoj 
posameznih gospodarskih področij, pa tudi posameznih panog. Tako naj statuti 
ne bi ostajali pri splošnih določilih o »usmerjanju in usklajevanju gospodarskega 
razvoja.« 

Predvideti je postopek, da občinske skupščine zagotovijo iniciativo in po- 
bude občanov, delovnih organizacij in krajevnih skupnosti, tako da: 

— izdelajo teze družbenega razvoja, ki pomenijo občanom, delovnim orga- 
nizacijam in krajevnim skupnostim ospovna stališča predvidenega razvoja, 

— na osnovi razprave in pripomb k tezam pripravi smernice za predvi- 
deni razvoj, ki so po razpravi v vseh samoupravnih organizmih v komuni 
osnova za izdelavo predloga programa oziroma načrta. 

Torej je pritegniti najširši krog uresničevalcev programa oziroma plana 
razvoja komune. Zapostavljanje tistih činiteljev, ki plan uresničujejo, pomeni 
nevarnost za ustvarjanje administrativno birokratskih odnosov, ki onemogo- 
čajo razvoj neposredne demokracije in samoupravljanja. Utrditev čim nepo- 
srednejšega samoupravljanja v občini pa zahteva popolno zagotovitev načela 
javnosti, zato ustrezne plane oziroma programe posredovati tudi v taki obliki, 
ki omogočajo razumevanje vseh obdelanih problemov in predlaganih rešitev. 

Zagotoviti je samostojnost vseh delovnih organizacij pri sprejemanju svojih 
planov, vsak plan ima svojo določeno funkcijo za določeno področje, le-ti so 
medsebojno pogojeni, naloge in cilji usklajeni, tako da se medsebojno izpo- 
polnjujejo. 

Občinska skupščina je dolžna spremljati izvajanje programov oziroma pla- 
nov, zato: 

—■ obravnava izpopolnjevanje programov oziroma planov najmanj letno, 
— ugotavlja vzroke, ki ovirajo izvršitev in 
—• daje pripombe ter sprejema priporočila za ukrepe, ki naj odpravijo 

vzroke za neizpolnjevanje programov oziroma planov. 
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O sodelovanju med občinami na gospodarskem področju v osnutkih skoraj 
ni govora, predvsem ne v tem smislu, da je pri gospodarskem povezovanju 
treba prestopiti vse občinske meje, pa tudi republiške, če je to potrebno. Res 
je sicer, da morajo že same gospodarske organizacije sodelovati preko občinskih 
mej, vendar ne gre zanemarjati vloge občine same pri sodelovanju na področju 
gospodarstva in tudi pri dajanju pomoči in iniciative gospodarskim organiza- 
cijam pri iskanju najustreznejših oblik sodelovanja in povezovanja kjer koli 
na področju naše države, pa tudi v inozemstvu. 

Prav tako je površno in le mimogrede omenjeno vprašanje sodelovanja 
(do integracije) samih gospodarskih organizacij. Večinoma je načelno napisano, 
da gospodarske organizacije med seboj lahko sodelujejo in se združujejo1, kdaj, 
pod kakšnimi pogoji, s kakšnim ciljem, pa ni govora, razen v nekaterih osnutkih 
statutov občin, kjer je rečeno, da se gospodarske organizacije lahko združijo 
le »če se s tem doseže kakovostno boljša in količinsko večja proizvodnja«. 

Komunalna dejavnost se obravnava v osnutkih pri problematiki 
zadovoljevanja osnovnih potreb občanov. Obseg, ki ga zajema to področje v 
posameznih osnutkih, je zelo različen. Vsebinska pomanjkljivost se pojavlja pri 
določanju odnosa med delovnimi organizacijami s področja komunalnih služb 
ter občinsko skupščino oziroma svetom za komunalne zadeve. Tu prihajajo 
vse preveč do izraza težnje po čimvečji pristojnosti občinske skupščine pri dolo- 
čanju osnovnih pogojev za poslovanje teh organizacij. Nekatera določila osnut- 
kov omejujejo pravice delovnih kolektivov teh organizacij v imenu zaščite 
interesov občanov, kar pa je v nasprotju z načeli samoupravljanja. Da bi se 
izognili takim stališčem, je potrebno za te delovne organizacije v okviru statuta 
določiti merila in pogoje za izvrševanje njihove dejavnosti po načelih samo- 
upravljanja ter jih eventualno le zavezati, da trajno izvršujejo dejavnost, za 
katero so bile ustanovljene. V primeru, da pa se zahtevajo posebne olajšave 
mimo ekonomskih cen, je potrebno tudi za to predvideti kritje teh razlik, ki pri 
takem komunalnem podjetju nastanejo. Urejanje notranjih in organizacijskih 
vprašanj teh delovnih organizacij pa je>potrebno prepustiti njihovim statutom, 
z občinskim statutom pa določiti eventualno obvezo o javnosti dela take delovne 
organizacije. Zasledovati je cilj, da bi tudi te delovne organizacije poslovale 
čim dosledneje po principu ustvarjanja dohodka. 

Družbene službe: se v zadnjih osnutkih statutov občin obravna- 
vajo mnogo bolj sistematično, kot v prejšnjih osnutkih. Statutarne razprave so 
vplivale na izoblikovanje določenih stališč. Za prve osnutke (jesen 1962 in spo- 
mlad 1963) je značilno, da so naštevali družbene službe dokaj deklarativno, ali 
pa so nalagali občinam številne konkretne obveznosti, ki jih družbeno-politične 
skupnosti še zdaleč ne bi mogle izpolniti. Za te statute je tudi značilno, da so 
opisovali trenutno stanje, oziroma so naloge družbenih služb obdelali izrazito 
programsko. Med drugim so nalagali posamičnim organizacijam — Svobode, 
DPM, RK in drugim — konkretne statutarne obveznosti s področja družbenih 
služb. 

Sedanji osnutki statutov posvečajo družbenim službam več določb, ki so 
tudi mnogo bolj sistemizirane. 

Pri družbenih službah naj bi statuti obravnavali vprašanja kot npr. zado- 
voljevanje skupnih potreb, obveznosti občine do družbenih služb, združevanje 
sredstev, skladi, financiranje, programiranje služb ter vprašanje družbenega 
nadzora, javnost programov in sredstev, ki jih bodo občine trosile za izvajanje 
vseh teh potreb. 
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Razčistiti je treba tudi vprašanje organov družbenega upravljanja, kajti 
v številnih statutih le ugotavljajo, da so delovne organizacije, na področju druž- 
benih služb organizacije z lastno samoupravo in izključujejo posebni interes 
družbe. 

Statuti naj bi konkretneje obravnavali povezavo teh delovnih organizacij 
s sveti občinskih skupščin in nakazali obveznosti ter pristojnosti, ki jih imajo 
te organizacije do skupnosti ter obratno, obveznosti občine do teh organizacij 
kot samoupravnih enot. 

Vprašanja programiranja rešujejo statuti z nekaj določili, kot so izpolnje- 
vanje nalog družbenih služb na osnovi vsakoletnih družbenih planov in pro- 
računov. Konkretne obveznosti bi v statutih rešili najlaže tako, da jih povežejo 
z vsakoletnimi družbenimi načrti in proračuni ter s perspektivnimi plani. Vse- 
kakor naj statuti določijo tiste konkretne osnove, ki že obstojajo, vendar samo 
okvirno, vse ostale pa naj so obdelane tako, da je zagotovljen razvoj. Na primer: 
občina zagotavlja delovanje mlečnih kuhinj s tem, da krije stroške za opremo 
in osebje, namesto da bi vnesli takšno določilo, po katerem je razvidno, da 
občina krije stroške vsaj ali najmanj za osebje in opremo, saj s tem odpira 
možnosti, da bo v skladu z materialno zmogljivostjo krila v prihodnjih letih 
še ostale stroške. 

V nekaterih osnutkih se sredstva za področje družbenih služb zagotavljajo 
načelno, drugi osnutki pa predvidevajo le osnovo za delitev sredstev za zado- 
voljevanje skupnih potreb v vsakoletnih delovnih in finančnih načrtih. Verjetno 
je najbolj ustrezna zadnja varianta, ki v statutu določi obveznosti občine ter 
jo tudi obveže za financiranje vsakoletnih programov, kateri pa bodo tako 
odvisni od finančnih zmogljivosti občine. 

Prosveto, kulturo, izobraževanje in vzgojo obravnavajo statuti zelo raz- 
lično in v različnih povezavah. V nekaterih primerih so združili vsa ta vpra- 
šanja v poglavju o prosveti in kulturi, odločneje se obravnava gradivo v po- 
glavju o vzgoji in izobraževanju. Področje izobraževanja je z manjšimi izje- 
mami v statutih najbolj konkretno obdelano. So pa ta določila včasih, kjei 
v statutu rešujejo vprašanja kadrovanja v šolah ter določajo, da »Svoboda« 
lahko deluje v okviru krajevne skupnosti, oziroma v več krajevnih skupnostih. 
Odločbe o štipendiranju so v večini statutov deklarativne. Zdravstvo rešujejo 
statuti precej načelno. Nekje prevzemajo temeljne obveznosti okoli preventive 
in vzdrževanja potrebnih služb, medtem ko drugje zagotavljajo le tisto varstvo, 
ki ga morajo opravljati zdravstveni zavodi po svojih določilih. Socialno varstvo 
obravnavajo statuti dokaj načelno. Enotno in le načelno obravnavajo statuti še 
kulturo, tehnično vzgojo, telesno vzgojo, rekreacijo itd. 

Vpliv občanov na formiranje in izvajanje politike v 
občini in zagotovitev načela javnosti. Statutarne komisije niso 
vedno upoštevale dejstva, da je dobra informiranost občanov predpogoj za 
uspešno in aktivnejše vključevanje v mehanizem samouprave. Vprašanje jav- 
nosti ne rešuje zadovoljivo večina pregledanih statutov. 

Ugotoviti je potrebno, da je poleg v statutih omenjenih oblik, ki omogočajo 
občanu vpliv na politiko in življenje v občini, še mnogo mehanizmov in organov 
samoupravljanja ter družbeno-političnih organizacij, preko katerih občani ravno 
tako uspešno in neposredno vplivajo na politiko občine. 

Oblike neposrednega vplivanja občanov na delo občinske skupščine se v 
dosedanjih osnutkih statutov kažejo le v posameznih določbah, ki obravnavajo 
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sprejem družbenega plana občinskega proračuna in obravnavanje skladov. Tudi 
tu pa ni vedno zagotovljena javnost in neposreden vpliv občanov, tako se npr.: 

— že pri vprašanju, kdo sestavlja družbeni plan, statuti postavljajo dokaj 
različna stališča. Nekateri statuti določajo, da družbeni plan izdelajo organi 
skupščine, drugi za to določajo upravne organe. V nekaterih primerih statuti 
postavljajo obvezo, da se že pri izdelavi predloga sodeluje z drugimi činitelji 
v občini, dočim drugi govore samo o posredovanju že izdelanih predlogov plana 
v obravnavo. 

Verjetno je ustreznejša formulacija v zvezi s sestavljanjem predloga druž- 
benega plana taka, da obvezuje skupščino in njene organe kot nosilce predloga, 
da sodelujejo z vsemi ostalimi družbenimi činitelji že pri samem sestavljanju 
predloga. 

Vsi statuti določajo, da se dajejo družbeni plani obvezno v razpravo zborom 
volivcev ter da skupščina pred sprejetjem ali istočasno razpravlja o pripombah 
in predlogih zborov občanov. Nekateri statuti na tem mestu poudarjajo tudi 
dolžnost obveščanja predlagateljev o stališčih, ki jih je skupščina zavzela do 
predlogov. Nekaj statutov postavlja to še širše, to je, da občinska skupščina 
obvesti predlagatelja o svojem stališču glede predlogov in navede tudi razloge, 
zakaj predlog ni bil sprejet. 

Zelo redki statuti postavljajo kot obvezo, da daje občinska skupščina vsaj 
enkrat letno zborom volivcev v obravnavo poročilo o izpolnjevanju družbe- 
nega plana; 

— za sestavo in sprejem proračunov postavljajo statuti v glavnem ista na- 
čela kot za sestavo in sprejem družbenih planov. Imamo celo primer, da statut 
ne obvezuje občinske skupščine, da obravnava proračun na zborih volivcev. 

Ostala določila so enaka kot pri obravnavanju družbenih planov s tem, 
da se še redkeje postavlja določilo, da je potrebno na zborih volivcev razprav- 
ljati o izvrševanju proračuna; 

— v večini statutov ni zaslediti težnje, kako zagotoviti večjo javnost v 
delovanju skladov ter večji in neposrednejši vpliv občanov in delovnih organi- 
zacij na politiko skladov oziroma ria samo trošenje sredstev. Novost predstav- 
ljajo določila le v nekaterih primerih, kjer postavljajo osnutki obvezo, da se 
finančni načrti skladov dajo v razpravo zborom volivcev z obvezo občinske 
skupščine, da o pripombah razpravlja. 

V primerjavi z dosedanjo prakso predstavljajo določila, ki obravnavajo 
zbore občanov, prav gotovo določen napredek, čeprav so v nekaterih statutih še 
pomanjkljiva in premalo konkretna. 

Pravica sklicevanja zborov volivcev se skoraj v vseh statutih razširja na 
krajevno in občinsko organizacijo SZDL, svete krajevnih skupnosti in na inicia- 
tivo volivcev v delovni organizaciji, ki tvori volilno enoto. 

Glede vsebine dela zborov volivcev se nekateri osnutki statutov zadovolju- 
jejo z okvirnim naštevanjem določenih vprašanj, ki jih lahko obravnavajo občani 
na zborih volivcev. Bolje so ta vprašanja rešili statuti, ki poleg načelnega našte- 
vanja precizirajo določena vprašanja, katera je občinska skupščina pred spre- 
jemom dolžna dati v razpravo. 

Večina statutov sicer obvezuje občinsko skupščino, da obravnava sklepe 
in predloge zborov ter da te o zavzetih stališčih tudi obvesti. To ustavno določilo 
pa bi morali osnutki statutov konkretizirati, zlasti z eventualnim postopkom 
in določitvijo roka za obravnavanje predlogov oziroma sklepov zborov in za 
obvestilo o stališčih do sklepov oziroma predlogov. Osnutki statutov bi morali 
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tudi predvideti, da je treba občanom posredovati vsebino gradiva na enostaven, 
jasen in splošno razumljiv način. 

Zanimiva so določila nekaterih statutov, ki nalagajo občinskim skupščinam, 
da se te pri odločanju o vprašanjih, ki so jih dale na pretres zborom volivcev, 
ravnajo po večini volivcev določene skupnosti oziroma po večini zborov vo- 
livcev, ki so do postavljenega vprašanja zavzeli stališča. 

Nekatera osnovna vprašanja o krajevnih skupnostih 
v občinskih statutih. Opredelitev krajevne skupnosti ter določanje 
njenega značaja in delokroga pri pripravi osnutkov statutov v glavnem ni de- 
lalo težav. Različno pa obravnavajo osnutki statutov območje krajevne skup- 
nosti. Določitev območja krajevne skupnosti nedvomno spada v občinski statut. 
Nekateri osnutki statutov določajo območja s tem, da naštevajo centre bodočih 
krajevnih skupnosti, drugi pa določajo samo pogoje za ustanovitev krajevne 
skupnosti. Pri tem pa skoraj vsi osnutki upoštevajo naslednje pogoje: 

— skupni interesi občanov glede ustanov na področju šolstva, zdravstva, 
prosvete in kulture ter drugi interesi, ki povezujejo občane na določenem ob- 
močju (preskrbe itd.), 

— skupne komunalne naprave kot ceste, vodovod, električna energija itd., 
— urbanistično in geografsko celovitost območja, 
— ekonomski položaj območja, 
— oddaljenost od centra skupnosti, 
— število prebivalcev. 
Način ustanovitve krajevne skupnosti je v večini osnutkov določen in sicer 

tako, da sklep o ustanovitvi sprejmejo volivci, mora pa tak sklep potrditi ozi- 
roma o njem dati soglasje občinska skupščina. 

Naloge krajevne skupnosti izhajajo iz določitve značaja krajevne skupnosti. 
Vendar pa so naloge v večini osnutkov statutov preveč podrobno navedene in 
spadajo bolj v statut krajevne skupnosti. 

V statute občin bi bilo potrebno vnesti tudi osnovne določbe o financiranju 
in programiranju krajevne skupnosti. Krajevna skupnost mora imeti svoj pro- 
gram in vsakoletni finančni načrt. V osnutkih se predvidevajo kot finančni viri 
krajevnih skupnosti dotacije občine in delovnih organizacij, samoprispevki ob- 
čanov v denarju in prostovoljnem delu, odstotek od stanarin in najemnin, dota- 
cije iz sredstev socialnega zavarovanja za preventivno zdravstveno varstvo in 
razni drugi dohodki. Finančno poslovanje krajevne skupnosti naj bi se oprav- 
ljalo po službi družbenega knjigovodstva pri narodni banki, pri kateri ima kra- 
jevna skupnost svoj tekoči račun. 

Celotna dejavnost — vključno- financiranje krajevne skupnosti — naj bi se 
opravljala v skladu s programom krajevne skupnosti, ta pa bi moral biti 
usklajen s programi in družbenimi plani občine. 

Osnovne določbe o organizaciji krajevne skupnosti se tudi navajajo v osnut- 
kih občinskih statutov. Pri določanju, kdo je najvišji organ krajevne skupnosti, 
se osnutki med seboj razlikujejo v tem, da nekateri navajajo kot temeljni ali 
najvišji organ krajevne skupnosti svet krajevne skupnosti, drugi pa zbore vo- 
livcev. Pojmovanje sveta krajevne skupnosti kot temeljnega ali najvišjega or- 
gana krajevne skupnosti kaže na krajevno skupnost kot posebni samoupravni 
organizem, pojmovanje sveta krajevne skupnosti kot izvršnega organa pa kaže 
na krajevno skupnost kot vsoto zborov volivcev območja. Verjetno je pravil- 
nejša prva rešitev in bi bilo v skladu s tem, da svet krajevne skupnosti, ki je 
izvoljen od zbora volivcev, sprejme statut krajevne skupnosti. 



224 Priloge 

Določbe o podrobni organizaciji krajevne skupnosti kot so razne komisije, 
poravnalni svet in drugi organi ne spadajo v statut občine, temveč v statut 
krajevne skupnosti. 

Ker sta v dosedanjih razpravah prišli do izraza dve stališči o območju kra- 
jevne skupnosti in sicer po prvem stališču krajevne skupnosti v celoti pokrivajo 
območje občine, po drugem stališču pa se ustanovi krajevna skupnost le tam, 
kjer so za to določeni pogoji kot je navedeno zgoraj. V primerih, kjer se bodo 
odločili za drugo varianto, bo občina morala poskrbeti za izvajanje nalog, ki 
jih bodo na ostalih območjih prevzele krajevne skupnosti. 

Št.: 011-18/64 
Ljubljana, 24. januarja 1964 

Predsednik: 
Marija Aljančič 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za industrijo in promet 

POROČILO 
o obravnavi »Informacije o osnovnih problemih razvoja obrti v SR Sloveniji« 

Odbor za industrijo in promet Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije 
je »Informacijo o osnovnih problemih razvoja obrti v SR Sloveniji« predložil 
v obravnavo Republiškemu in Gospodarskemu zboru Skupščine SR Slovenije 
z namenom, da jo oba zbora obravnavata hkrati s predlogom zakona o obrtnih 
delavnicah samostojnih obrtnikov. 

V pripravah za sejo odbora, ki je bila 23. 1. 1964, je odbor za industrijo in 
promet na temelju te informacije organiziral tudi poseben posvet s predstavniki 
okrajnih gospodarskih zbornic in nekaterih občinskih skupščin iz območja SR 
Slovenije. O osnovnih problemih razvoja obrti v SR Sloveniji so na temelju te 
informacije razpravljali na svojih rednih sejah še: odbor Republiškega zbora 
za splošna gospodarska vprašanja, odbor za trgovino, gostinstvo in turizem ter 
odbor za družbeni plan in finance. 

Na podlagi tega daje odbor za industrijo in promet Republiškemu zboru 
Skupščine SR Slovenije naslednje poročilo o obravnavi »Informacije o osnovnih 
problemih razvoja obrti v SR Sloveniji«. 

Odbori ugotavljajo, da informacija daje vpogled v kompleksno oceno osnov- 
ne problematike dosedanjega razvoja obrti in nakazuje potrebe in možnosti 
njenega nadaljnjega razvoja v pogojih, ki jih zahtevajo potrebe intenzivnega 
gospodarskega in družbenega razvoja. 

V zvezi z dosedanjim razvojem na tem področju gospodarstva so razprave 
na sejah odborov v veliki meri osvetlile pomen in mesto obrti v gospodarstvu. 
Pri tem gre za splošni pomen obrti, če upoštevamo, da je v njej zaposlenega nad 
8 °/o aktivnega prebivalstva, kar pomeni, da je v obrti več aktivnega prebi- 
valstva, kot v katerikoli drugi dejavnosti z izjemo industrije in kmetijstva. Pa 
tudi po posameznih obrtnih strokah je položaj glede zaposlenosti aktivnega 
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prebivalstva tak, da imajo posamezne obrtne stroke celo enak delež, kot ustrezne 
stroke v industriji. 

Pomen obrti v našem gospodarstvu nadalje ni razviden samo iz obsega 
ustvarjenega bruto proizvoda, ki je sorazmerno nizek, temveč predvsem iz mož- 
nosti, ki na tem področju obstojajo, če bi bila obrt ustrezno razvita in meha- 
nizirana in če bi se stopnja njene produktivnosti vsaj približala stopnji pro- 
duktivnosti dela v industriji. 

Odbori se zaradi tega enotno strinjajo z ugotovitvami o izrednem zaosta- 
janju obrti za razvojem ostalega gospodarstva, kar ima za posledico stalno 
večanje disproporca med potrebami po proizvodih in storitvah, ki jih preskrbuje 
obrt in katere potrebe se še stalno povečujejo zaradi sprememb v strukturi 
prebivalstva, družbene in osebne potrošnje ter v strukturi proizvodnje. 

Da je stanje nenormalno, se kaže tudi v skromni udeležbi obrti v strukturi 
družbenega proizvoda, ki ne dosega niti povprečja, nadalje tudi v nizki produk- 
tivnosti dela v tej dejavnosti, čeprav se obrt udejstvuje na področju, ki je v 
veliki meri dostopna industrijskemu načinu proizvodnje. 

Odbori so v sklopu ocene dosedanjega razvoja obravnavali specifičen položaj 
družbenega sektorja obrti in so ugotovili sorazmerno ugoden razvoj po obsegu 
teh kapacitet, manj pa po stopnji njihove organizacije in produktivnosti dela. 
To je posledica pomanjkljivih ukrepov na področju gospodarskega sistema, saj 
so v dosedanjem razvoju ekonomski pogoji gospodarjenja teh obratov ostali 
povsem zapostavljeni. Koncept razvoja družbenega sektorja obrti je ostal še do 
danes nerazčiščen, zato ni bilo težnje, da se na tem sektorju za določene stroke, 
predvsem pa v večjih potrošnih središčih, razvijajo močne obrtne organizacije, 
ki bi bile sposobne razviti tudi na področju storitvene dejavnosti sodobno orga- 
nizacijo dela. 

Zaostajanje družbenega sektorja obrti v produktivnosti in deležu v na- 
rodnem dohodku nasproti industriji je predvsem posledica nizkih vlaganj v to 
dejavnost, saj so znašale investicije v obrt v obdobju od leta 1948 do 1960 
komaj 0,2 % do 2 % od skupnih investicij v gospodarstvu. Ce je pri tem stopnja 
porasta družbenega bruto proizvoda v obrti v tem obdobju v absolutnem obsegu 
izdatneje naraščala (v zadnjih obdobjih celo za 17 %> letno), lahko tudi pri 
izločitvi vpliva gibanja cen sklepamo, da je rentabilnost investicij v obrt izredno 
visoka in da že neznatno vlaganje povzroči hitro povečanje družbenega pro- 
izvoda za dvig produktivnosti dela. 

Družbeni sektor obrti pa je bil pri investicijah odvisen v glavnem le od 
lastnih sredstev, kolikor pa so se družbena investicijska sredstva vendarle 
v večji meri vlagala v obrt, so se take investicijske odločitve realizirale z na- 
menom, da bi taki obrati prešli v industrijo. To samo po sebi ne bi bilo nega- 
tivno, če bi se istočasno skrbelo, da bi mesto njih razvijali za določena področja 
obrtne dejavnosti nove kapacitete družbenega sektorja obrti. 

Dosedanji razvoj družbenega sektorja obrti je spremljala napačna misel- 
nost, da je delovanje teh organizacij v glavnem samo lokalnega pomena in da 
je omejeno z upravnimi mejami družbeno-političnih skupnosti. Od tod izvira 
neenakopravnost položaja te dejavnosti v sklopu raznih institucij, ki delujejo 
v našem gospodarskem sistemu. To je evidentno predvsem za neenake mož- 
nosti vključevanja obrti v splošni delitveni, kreditni in devizni sistem. Namesto 
tega so se tej veji gospodarstva v posameznih obdobjih razvoja določali posebni 
ekonomski instrumenti, čeprav so proučevanja predvsem v zadnjih letih doka- 
zala, da posebni in izjemni pogoji ne morejo vplivati na izboljšanje gospo- 
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darjenja, temveč preprečujejo že kratkoročno, vsekakor pa dolgoročno, razvoj 
te proizvodnje. Osnovno vodilo nadaljnjega razvoja te dejavnosti mora biti 
torej le njena rentabilnost, na kateri osnovi se lahko enakopravno vključuje 
v ostalo gospodarstvo. 

Problematiki zasebnega sektorja obrti so obravnave na sejah odborov posve- 
tile veliko pozornost predvsem v pogledu posledic dosedanje politike, ki se je 
vodila na tem področju vse do letošnjega leta. 

Spričo stalnega padanja udeležbe zasebnega sektorja tako po obsegu pro- 
izvodnje in storitev, kakor po številu zaposlenih, je evidentno, da tako stanje 
problemov storitev s področja posameznih obrtnih dejavnosti zaostruje do kri- 
tične meje in bo vprašanje postalo še bolj akutno v bodoče, ker se obrtna 
podjetja v družbenem sektorju manj usmerjajo v storitvene dejavnosti, kakor 
v proizvodnjo in preraščajo celo v tipična industrijska podjetja. 

Ugotovitve kažejo nadalje, da se nove prijave zasebnih obratov nanašajo 
večinoma le na obrti podobne dejavnosti, za kar ni predpisana strokovna uspo- 
sobljenost in opravljanje te vrste obrti ne zahteva večjih osnovnih in obratnih 
sredstev. V teh primerih gre več ali manj za proizvodnjo določenih drobnih 
potrošnih predmetov, katerih proizvodnja je možna tudi na industrijski način. 
Iz tega je torej razvidna težnja zasebnih obrtnikov, da se še nadalje ne vklju- 
čujejo v storitvene dejavnosti. Dosedanja politika do vloge in razvoja zasebnega 
sektorja je privedla to dejavnost v veliko krizo, ki jo ne občuti le obrtnik, 
temveč v največji meri potrošnik. 

Ugotovitve kažejo, da se stanje na tem področju kljub ukrepom, ki so bili 
podvzeti v letu 1963, ni bistveno izboljšalo in se na terenu še občuti nejasna 
orientacija. Ta je pogojena predvsem z neprincipialnimi ukrepi na področju 
davčne politike, ki temelji še vedno na prometu, ne pa na dohodku. Odprta in 
nerešena so ostala nadalje vprašanja sistema pavšalnih obdavčitev, zdravstve- 
nega in pokojninskega zavarovanja, kakor tudi odnosov obrtnikov do občine in 
obratno. V tem pogledu je še vedno aktualno vprašanje: kdo vodi politiko 
obrti na naših občinah? 

Vsa prizadevanja, da bi s temeljitimi ukrepi in preorientacijo v pogledu 
nadaljnje perspektive zasebne obrti dosegli vidnejši napredek, zaenkrat še niso 
rodila rezultatov. 

Spremenjena politika v odnosu do zasebnega sektorja bo lahko vplivala na 
odpravo raznih anomalij predvsem na področjih, kjer danes na neekonomski 
način životarijo nerentabilne družbene delavnice pod firmo družbene obrti 
oziroma servisov stanovanjskih skupnosti. Kot nadomestilo za take obrtne 
organizacije bi brez sleherne škode za splošen proces socializacije naših druž- 
benih odnosov lahko nastopil zasebni sektor in sicer na podlagi določil o pogod- 
benem sodelovanju, ki jih vsebuje novi zakon o obrtnih delavnicah samo- 
stojnih obrtnikov. 

Odbori so zato mnenja, da bo odločnejšo preorientacijo povzročil predloženi 
zakon o obrtnih delavnicah samostojnih obrtnikov, ki teži k liberalizaciji od- 
nosov na tem področju in daje jasno perspektivo za njegov bodoči obstoj in 
razvoj. 

Problem deficitarnosti proizvodov in storitev, ki jih je doslej izdelovala 
oziroma opravljala obrt, po mnenju večine odborov ne moremo obravnavati 
samo v absolutnem smislu, temveč v soodvisnosti posameznih gospodarskih 
dejavnosti. 



Priloge 227 

V večini primerov namreč gre za deficitarnost na področju, ki bi ga morala 
zajeti predvsem mala industrija, ki je pri nas v glavnem organizirana še kot 
obrt. Problem se torej javlja v deficitarnosti proizvodnje cele vrste manjših 
potrošnih predmetov, ki sicer za splošni razvoj niso odločilnega pomena, so 
pa izredno pomembni za življenjski standard. Neustreznost razvoja obrtne de- 
javnosti je torej v določenem oziru le relativnega značaja glede na to, da nimamo 
ustrezno razvite industrije, ki bi potrebo po nekaterih proizvodih in storitvah 
obrtnega značaja sploh odpravila, ker ni razvila oziroma ker ne proizvaja 
ustreznih substitutov. 

Ob teh vprašanjih se torej odpira problem koncepta za bodoči razvoj obrtne 
dejavnosti, ker gre predvsem za vprašanja, kako povečati in pospešiti pro- 
izvodnjo proizvodov in storitev, ki jih je v preteklosti preskrbovala obrt. 

Ob tem pa po mnenju odborov ne moremo postaviti zahtevo, da je treba 
čim hitreje in čimbolj razviti samo obrt, temveč kako tem potrebam zadostiti 
v smislu sodobnega tehnološkega razvoja in s stališča trenutnih ekonomskih 
pogojev pri oceni, kam se bo v bodoče razvijala proizvodnja na splošno, zlasti 
pa še industrijska proizvodnja. 

Razprave v odborih so se poleg ostalih problemov nanašale tudi na osnovni 
problem kadrov v obrti. Ta problem je v tej dejavnosti še posebno izrazit, če 
smo ugotovili, da organizacija dela in uvajanje sodobnih delovnih postopkov 
v obrti nista sledili rasti in razvoju obrtnih kapacitet, kar je eden izmed vzro- 
kov, da produktivnost dela v obrti stagnira. To pa je v glavnem posledica po- 
manjkanja ustreznega vodstvenega in upravnega kadra v obrti. S tem povezan 
je tudi problem sedanje organizacije strokovnega izobraževanja na vseh stop- 
njah, ki pa se v veliki meri zaostruje tudi zaradi neurejenega načina financi- 
ranja. Posebej je bila poudarjena pomanjkljivost, da se industrija, ki proizvaja 
proizvode trajne vrednosti, ne vključuje v zadostni meri v priučevanje kadrov 
za potrebe servisne dejavnosti. 

V ozki povezanosti s kadrovskimi problemi nastopa tudi problematika inve- 
sticij družbenega standarda za potrebe zaposlenih v obrti, ki je seveda odvisna 
od stopnje rentabilnosti obrtne dejavnosti. V še večji meri pa je ta proble- 
matika odvisna od vključevanja obrti v sistem financiranja investicij za druž- 
beni standard iz družbenih sredstev. 

Problem kvalitete obrtne proizvodnje, predvsem pa storitev, je pogojen- 
z obsegom kapacitet oziroma z obsegom količinske preskrbe potrošnikov z obrt- 
nimi uslugami. O pojavu deficitarnosti teh proizvodov oziroma storitev je bilo 
že govora, ta deficitarnost pa neposredno vpliva tudi na kvaliteto proizvodov in 
storitev, kar se ne odraža samo v materialni škodi, temveč potencialno vpliva 
tudi na lik novih obrtnih kadrov, ki ga oblikujemo ob takem površnem in ne- 
kvalitetnem delu. 

V naši gospodarski praksi predstavlja poseben problem avtarkična mi- 
selnost, ki se javlja kot posledica nesolidnih medsebojnih odnosov med poslov- 
nimi partnerji in še posebno izrazito nastopa v industriji predvsem v pogledu 
kapacitet remontnih in drugih pomožnih obratov, ki običajno niso polno izko- 
riščeni. V urejenih okoliščinah bi jih bilo možno sprostiti za širšo uporabo, kar 
bi lahko vplivalo na povečanje kapacitet družbenega sektorja obrti. Obraten 
pojav orientacije gradbenih podjetij, da v lastnem delokrogu ne ustanavljajo 
obratov za zaključna dela na novogradnjah, pa občutno vpliva na izreden porast 
povpraševanja po teh uslugah na tržišču gradbenih storitev, ki je ob skromnih 

15» 



228 Priloge 

kapacitetah raznih servisnih obratov v okviru stanovanjskih skupnosti oziroma 
ob izredno majhnem obsegu kapacitet zasebnega sektorja itak zelo osiromašen. 

Med problemi dosedanjega razvoja obrti je bila že omenjena potreba po 
vključevanju te dejavnosti v obstoječi devizni in kreditni sistem. 

Kar se tiče deviznega režima, obstoječi sistem posebnih kvot za devize po 
generalnem dovoljenju ni učinkovit, ker je povsem administrativen in se v 
celoti oddaljuje od načel deviznega samofinanciranja. Se bolj dolgotrajen in 
kompliciran je postopek pri uvozu opreme, kolikor se obrtnim organizacijam 
te možnosti sploh dovoljujejo. 

Dosedanja problematika oskrbe družbenega in zasebnega sektorja obrti 
s sredstvi za tekoče financiranje in za razširjeno reprodukcijo obstoja predvsem 
v tem, da je bilo tako financiranje za potrebe obrti doslej odvisno le od teri- 
torialno vezanih sredstev. Ugotavljeno pa je, da obrt s svojo dejavnostjo ni 
neko, iz ostalega gospodarstva izločeno komunalno gospodarstvo, temveč je 
glede na vrsto dela in predmet poslovanja vezana na gospodarsko območje 
širšega tržišča. Ob dejstvu, da obrtne organizacije v globalu ustvarjajo znatna 
sredstva in da so pri znatnem številu obratov izredno razdrobljena, bi bilo 
treba pristopiti k povezovanju teh sredstev preko bančnega mehanizma in obrtno 
dejavnost vključiti polnopravno v obstoječi kreditni sistem. To bi na drugi 
strani pospešilo proces integracije v gospodarstvu, ker male organizacije tega 
niso sposobne niti glede velikih finančnih sredstev, ki jih ti procesi zahtevajo, 
niti glede kadrov, s katerimi te organizacije razpolagajo. 

Odbor za trgovino1, gostinstvo in turizem je ugotovil, da informacija o 
osnovnih problemih razvoja obrti premalo nakazuje probleme obrti, ki sode- 
lujejo v turističnem prometu, čeprav je problematika na tem področju široka 
in pereča. 

Odbor še posebej ugotavlja, da se pri naglem razvoju turistične dejavnosti 
vedno bolj čuti pomanjkanje zasebne obrti ter je zato treba zagotoviti perspek- 
tivo nadaljnjega udejstvovanja in ustrezno stimulacijo. 

Odbor se je pri obravnavi vloge obrti v turističnem prometu posebej zadržal 
pri tistih dejavnostih, katere so zlasti potrebne v krajih z razvitim turizmom, 
kot so: servisne avtomobilske delavnice in negovalnice, brivsko-frizerski in 
kozmetični saloni, kemične čistilnice, krojaške in čevljarske delavnice, poprav- 
ljalnice športnih rekvizitov itd.; odprto je nadalje še vprašanje servisne službe 
pri hotelih (pranje, likanje, šivanje), vprašanje osebnih uslug kot so: nosači 
prtljage, taksi služba ipd.; pekarne, slaščičarne ter vrsta obrtnih dejavnosti 
s področja prehrane. 

Posebej pa še po mnenju odbora ni rešeno vprašanje obrtnih storitev in 
uslug za potrebe obmejnega prometa, kjer je število turistov in s tem tudi 
povpraševanje po obrtnih storitvah nekajkrat večje v primerjavi z ostalimi 
turističnimi področji v SR Sloveniji. Ob tem pa je odbor menil, da tudi gostin- 
ska podjetja niso pokazala zadostno iniciativo pri organizaciji opravljanja nujnih 
obrtnih uslug, saj jim uredba o dejavnostih, ki se opravljajo kot postranske 
dejavnosti v gostinstvu, dovoljuje opravljati vse zgoraj navedene obrtne dejav- 
nosti. Zato odbor meni, da bi v prid nadaljnjega razvoja turizma tudi gostinske 
organizacije morale pokazati večjo zainteresiranost za ta vprašanja ter same 
organizirati vrsto obrtnih dejavnosti. 

Nadalje je odbor razpravljal tudi o domači obrti, pri čemer je menil, da so 
v Sloveniji predeli, ki imajo v tem stare in bogate tradicije. Domača obrt bi 
s primerno organizacijo lahko pomenila pomembno postavko za gospodarstvo 
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teh krajev, po drugi strani pa bi tako prišli do vrste izdelkov, ki jih tuji turisti 
kupujejo kot spominke. Zato bi bilo potrebno posvetiti temu delu obrtne dejav- 
nosti mnogo večjo pozornost, predvsem pa ustanoviti organizacijo, ki bi orga- 
nizirala tako izdelovanje spominkov kot tudi njihovo prodajo. 

Za koncept sodobne proizvodnje je značilno stalno uvajanje izsledkov teh- 
nične znanosti, sodobnejše organizacije, postopkov in metod dela ter strokovno 
spremljanje in obvladovanje tržišča. Ugotovitve kažejo, da v tem pogledu obrt- 
še posebej zaostaja. Odbor za industrijo in promet je mnenja, da bi bilo treba 
ustanoviti čimprej organizacijo, ki bi se načrtno ukvarjala z gornjo proble- 
matiko in ki bi bila sposobna svoje izsledke posredovati posameznim organi- 
zacijam ali skupini organizacij na področju obrtne dejavnosti. 

Za ustanovitev take ustanove bi morale biti zainteresirane predvsem gospo- 
darske zbornice. 

Odbor za industrijo in promet je v zvezi s problematiko razvoja obravnaval 
vlogo enotnih gospodarskih zbornic in ugotovil, da njihova sedanja organizacija 
razvoju te dejavnosti ne ustreza. To velja za organizacijo republiške gospo- 
darske zbornice, posebno pa še za okrajne gospodarske zbornice. Čuti se pred- 
vsem velika odtujenost zborničnih organov od občin in ožjih teritorialnih pod- 
ročij, kjer nastopa konkretna problematika. 

Končno so razprave načele tudi problem neustreznosti v organizaciji in 
metodologiji službe za statistične raziskave in področja obrti, ki bi jo bilo treba 
končno že definirati in poenotiti za območje celotne države, statistična zaje- 
manja pa prilagoditi tudi operativnim potrebam institucij, ki ne morejo biti 
pri svojem analitičnem delu odvisne samo od letnih kompleksnih statističnih 
raziskav. 
Št.: 313-2/64 
Ljubljana, 27. januarja 1964 

Predsednik: 
Stane Dolenc i, r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

GOSPODARSKI ZBOR 

Odbor za proučevanje zakonskih 
in drugih predlogov 

POROČILO 

o obravnavi informacije o osnovnih problemih razvoja obrti v SR Sloveniji 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
Skupščine SR Slovenije je obravnaval na seji dne 21. januarja 1964 informacijo 
o osnovnih problemih razvoja obrti v SR Sloveniji. Informacijo je sestavil odbor 
za industrijo in promet Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije na podlagi 
gradiva Gospodarske zbornice SR Slovenije in Zavoda za izobraževanje kadrov 
in proučevanje organizacije dela v Kranju. 

V razpravi je odbor izhajal s stališča, da je razvoj obrti naloga celotnega 
gospodarstva in da mora biti ta vrsta proizvodnje enakopravno vključena v naš 
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gospodarski sistem, s tem pa tudi bančni in kreditni sistem. Prav zato je pred 
našim gospodarstvom, vsemi gospodarskimi in družbenimi činitelji pomembna 
naloga, kako pospešiti razvoj obrti in doseči večjo proizvodnost na tem pod- 
ročju, katerega zaostajanje negativno vpliva na splošni gospodarski razvoj in 
še zlasti na dvig družbenega standarda. Odpraviti to zaostajanje in doseči skla- 
den razvoj vseh gospodarskih panog ter tako zagotoviti realen dvig življenj- 
skega standarda je prav ob pripravah za sestavo sedemletnega plana družbenega 
razvoja naše republike izredno pomembna naloga. 

Pri obravnavanju razvoja obrti moramo izhajati po mnenju članov odbora 
z doseženo stopnjo gospodarskega in družbenega razvoja in pri tem upoštevati 
našo industrijsko proizvodnjo in potrebe, ki nastajajo v tej zvezi (razne tehnične 
usluge) in prav zato ne gre obravnavati obrti izolirano, niti razpravljati o njej 
s stališča zastarelih pojmovanj obrtniških delavnic, ki bazira pretežno na roč- 
nem delu. Razvoj proizvajalnih sil in moderni načini industrijske proizvodnje 
so že odpravili potrebe, ki jih še včeraj nismo poznali. Povečati in pospešiti je 
torej treba proizvodnjo in storitve na področju obrti v skladu s perspektivnim 
razvojem našega gospodarstva in predvideti ne samo razvoj obrtnih podjetij 
za storitveno dejavnost, ampak tudi ustreznih industrijskih podjetij, ki bodo 
krila še včeraj pereče probleme po obrtnih storitvah. Tovrstna industrijska 
podjetja bodo morala s pospešenim razvojem dohiteti, kar je na tem področju 
zanemarila nezadostno razvita obrt. 

Zaradi načrtnega perspektivnega razvoja obrti in proučevanja potreb po 
storitvah in izdelkih, ki so doslej spadala v obrtno dejavnost, bi bilo potrebno 
analizirati, kakšne so potrebe, kaj manjka v našem gospodarstvu in kako, na 
kak način te potrebe zadovoljiti. Na to področje je treba pospešeno uvajati na- 
predne oblike v tehniki in gospodarjenju, nove proizvode in storitve, pri tem 
pa stalno spremljati razvoj potreb na trgu. Zato je na tem področju potrebno 
intenzivno raziskovalno delo in vlaganje finančnih sredstev v te namene. Po 
mnenju članov odbora bi bilo tudi potrebno izdelati regionalni plan razvoja 
obrtne dejavnosti z vidika celotnega gospodarstva. 

Stališče, da je treba obravnavati obrt kot proizvodnjo, ki mora biti ena- 
kopravno vključena v naše gospodarstvo, nujno terja, da mora biti ta proiz- 
vodnja rentabilna in da mora biti sposobna skrbeti za razširjeno reprodukcijo 
in izpolnjevati družbene obveznosti kot druge gospodarske dejavnosti. Z orga- 
nizacijskimi, tehničnimi in drugimi ukrepi je treba zagotoviti rentabilnost te 
proizvodnje, osnovno vodilo mora biti kritje potreb in ne presojanje, ali gre za 
obrtniški ali industrijski način proizvodnje. Kjer je le mogoče, mora biti način 
proizvodnje industrijski, ker le tako bomo dosegli večjo rentabilnost, boljše in 
kvalitetnejše kritje potreb. Tipično obrtniški način se bo obdržal tam, kjer ni 
pogojev za razvoj industrijskega načina. Prav visok odstotek v obrti zaposle- 
nega prebivalstva (8%), ki je najvišji za industrijo in kmetijstvom, kaže sicer 
po eni strani na pomembnost te dejavnosti; po drugi pa tudi njeno majhno 
zmogljivost in zaostalost, ker kljub temu visokemu odstotku zaposlenih ne zado- 
voljuje potreb. 

Hkrati pa stališče, da je obrt enakopravni del gospodarske dejavnosti, zani- 
kuje mnenje, da je obrt dejavnost lokalnega pomena, za katero naj bi skrbele 
le s proračunskimi sredstvi komune in jo po svoji presoji uravnavale. Odgo- 
vornost za razvoj te dejavnosti ne more biti samo na komunah, to je stvar 
celotnega gospodarstva. Gre za celoten kompleks vprašanj, ki močno vplivajo 
ne samo na stanje v posamezni komuni, ampak se odraža na celotnem trgu, 
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ker vpliva na dviganje cen, povzroča škodljive špekulacije zaradi izkrivljanja 
odnosov, pri tem pa tudi zavira splošni gospodarski razvoj. 

Odbor je bil mnenja, da je slabost predložene informacije prav v tem, da 
obravnava obrtno dejavnost izolirano, nepovezano z gospodarstvom nasploh. 
Pri tem je manj pomembno, koliko je obrtnih organizacij, koliko od teh v druž- 
benem in koliko v zasebnem sektorju, pomembne so potrebe in v kakšni meri 
jih zadovoljujemo. Podatki o rasti družbenega sektorja lahko celo zavajajo, ker 
gre pri tem pravzaprav za odmiranje zasebnih obrtnih delavnic in njihovo vklju- 
čevanje v družbeni sektor, s čimer se kapacitete v obrti nasploh niso povečale, 
ampak glede na splošni gospodarski razvoj v celoti za njim zaostale. V zvezi 
s tem so člani odbora razpravljali o servisih stanovanjskih skupnosti in o drugih 
organizacijah za storitvene dejavnosti, ki so bile ustanovljene zato, da bi pokri- 
vale potrebe prebivalstva. Njihovo poslovanje se je v mnogih primerih izrodilo 
in pod firmo servisov dejansko opravljalo dejavnost industrijskih podjetij. Tako 
na terenu kljub servisov niso krite določene obrtne storitve, s temi so dani 
pogoji šušmarstva, kolektivom teh organizacij pa omogočamo pogoje dela, ki 
jih druga podjetja nimajo. Vključevanje obrtne dejavnosti v splošno gospo- 
darsko dejavnost mora zato pomeniti tudi odpravo privilegijev in olajšav, ki — 
gledano perspektivno -— preprečujejo soliden razvoj te dejavnosti. 

V zvezi s predlogom zakona o obrtnih delavnicah samostojnih obrtnikov so 
člani odbora razpravljali o zasebnih obrtnikih. Bili so mnenja, da je treba 
omogočiti opravljanje obrtne dejavnosti vsem, ki so za tako dejavnost sposobni 
in to v skladu z zakonitimi predpisi, z enakimi pravicami in obveznostmi. Mar- 
sikje ne bodo dani pogoji za ustanovitev obratov družbenega sektorja, bodisi 
zaradi majhnega trga ali drugih razlogov. V pogledu najemanja kreditov za 
moderno opremo morajo biti izenačeni pogoji za družbeni in zasebni sektor in 
morajo v vsem odločati le gospodarski vidiki. Načeloma ne sme biti admini- 
strativnih omejitev. Obdavčenje zasebnih obrtnikov mora temeljiti na ustvar- 
jenem dohodku in ne more biti odvisno od trenutnih potreb družbene politične 
skupnosti. Delovnim ljudem na področju obrtne dejavnosti, pa naj delajo v 
družbenem ali zasebnem sektorju, morajo biti zagotovljene iste pravice in dolž- 
nosti kot delavcem v drugih delovnih organizacijah. 
Št.: 313-2 
Ljubljana, 28. januarja 1964 

Predsednik: 
Milan Špolar 1. r. 

PREDLOG ZAKONA 

o obrtnih delavnicah samostojnih obrtnikov 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Občani lahko z osebnim delom in s svojimi sredstvi opravljajo obrt z na- 
menom pridobivanja dohodka. 

Občani, ki opravljajo obrt, smejo v mejah zakona in na njegovi podlagi 
izdanih predpisov uporabljati dopolnilno delo drugih. 
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2. člen 
Za opravljanje obrti ustanavljajo občani kot samostojni obrtniki obrtne 

delavnice. 
Obrt, ki je poslovni predmet obrtne delavnice, opravlja obrtnik'samostojno 

in trajno. 
3. člen 

Obrtna delavnica lahko opravlja eno ali več obrtnih dejavnosti. 
Obrtne delavnice se lahko ukvarjajo z gospodarskimi dejavnostmi, ki ve- 

ljajo za obrti po posebnih zveznih predpisih in po dopolnilnih predpisih, ki 
jih izda Republiški sekretariat za industrijo. 

4. člen 
Obrtna delavnica se lahko ukvarja z obrtnimi storitvami (popravila, izdelki 

po individualnem naročilu in podobne storitve) in z obrtno proizvodnjo. Mnenje 
o tem, ali je dejavnost, ki jo opravlja obrtna delavnica, storitvena ali proiz- 
vodna obrt, daje na zahtevo okraja gospodarska zbornica. 

Obrtne delavnice, ki se ukvarjajo s proizvodnjo prehrambenih in kemičnih 
izdelkov, ne smejo uporabljati dopolnilnega dela drugih. Izjemoma sme iz upra- 
vičenih razlogov občinska skupščina dovoliti uporabo dopolnilnega dela drugih. 

Za opravljanje obrtnih dejavnosti iz prejšnjega odstavka ni dovoljeno usta- 
navljati skupnih obrtnih delavnic (11. člen). 

5. člen 
Obrtna delavnica sme prodajati svoje izdelke. Obrtna delavnica sme pro- 

dajati tudi tuje izdelke, ki služijo za uporabo njenih izdelkov, ter tiste tuje 
izdelke, ki se v kraju navadno prodajajo v obrtni delavnici. O tem, ali tuji 
izdelki služijo za uporabo izdelkov obrtne delavnice, oziroma ali se v nekem 
kraju določeni predmeti navadno prodajajo v obrtni delavnici, odloča v dvomu 
okrajna gospodarska zbornica. 

Za izdelke obrtne delavnice se po tem zakonu ne štejejo izdelki, ki se 
dobijo s tem, da se brez kakršnekoli predelave, obdelave oziroma dodelave ali 
posebnega kombiniranja sestavijo tuji izdelki. 

Obrtna delavnica sme razstaviti na prodaj in prodajati svoje izdelke v 
svojem poslovnem prostoru. Prodajati jih sme tudi na drugih krajih in ob 
pogojih, ki jih predpišejo občinske skupščine za svoje območje. 

6. člen 

Dopolnilno delo v obrtni delavnici sme opravljati največ pet delavcev. 
Za dopolnilo delo drugih velja po tem zakonu delo oseb, s katerimi je samo- 

stojni obrtnik sklenil stalno ali začasno delovno razmerje s polnim ali skraj- 
šanim delovnim časom. Za dopolnilno delo drugih velja tudi delo ožjih dru- 
žinskih članov samostojnega obrtnika v njegovi delavnici, če tako delo stalno 
opravljajo kot svoj redni in glavni poklic. 

7. člen 
Obrtna delavnica lahko organizira delo na domu ob pogojih in na način, 

ki so določeni z zakonom o delu na domu (Ur. 1. LRS, št. 30-264/61) in s pred- 
pisi, izdanimi na njegovi podlagi. 
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10., 11. in 12. člen zakona o delu na domu se uporabljajo samo za pogod- 
bene družbene obrtne delavnice iz IV. poglavja tega zakona. Za druge obrtne 
delavnice se uporabljajo glede delovnega razmerja delavcev, ki delajo na domu, 
določbe IV. dela zakona o delovnih razmerjih (Ur. 1. FLRJ, št. 17-298/61). 

Delo na delavčevem domu po prejšnjih odstavkih se šteje za dopolnilo delo 
drugih in mora biti prijavljeno občinskemu upravnemu organu, ki je pristojen 
za obrt. 

8. člen 

Obrtna delavnica sme imeti vajence, če izpolnjuje poleg pogojev iz tega 
zakona tudi pogoje, ki so določeni s posebnimi predpisi o vajencih. 

Ce ima obrtna delavnica vajence, se to ne šteje za uporabo dopolnilnega 
dela drugih. Prav tako se ne šteje za uporabo dopolnilnega dela drugih delo 
vajenca, ki je opravil strokovni izpit, za čas obveznega delovnega razmerja po 
predpisih o vajencih. 

9. člen 

Za razvoj in pospeševanje umetniških obrti in izdelovanja umetniško-obrt- 
nih predmetov smejo predpisovati družbeno-politične skupnosti v mejah svojih 
pravic posebne olajšave. 

Republiški sekretariat za industrijo predpiše, kaj se šteje za umetniško obrt 
oziroma za umetniško-obrtne predmete. 

10. člen 

Obrtno delavnico lahko ustanovi, kdor ima strokovno izobrazbo ali stro- 
kovno sposobnost za obrtno dejavnost, ki je predmet njegovega poslovanja, in 
izpolnjuje druge z zakonom določene pogoje. 

11. člen 

Z namenom, da skupaj opravljajo določeno obrt, se sme največ šest oseb 
združiti in ustanoviti obrtno delavnico (skupna obrtna delavnica). 

Dopolnilno delo drugih sme uporabljati samo tista skupna obrtna delavnica, 
ki jo je ustanovilo manj kot šest oseb, z omejitvijo, da skupno število tistih, ki 
so delavnico ustanovili, in v njej zaposlenih delavcev ne sme presegati šest. 

Za obveznosti skupne obrtne delavnice jamčijo z vsem svojim premoženjem 
nerazdelno tisti, ki so delavnico ustanovili. 

12. člen 

Obrtna delavnica lahko sklepa z gospodarskimi organizacijami in drugimi 
družbenimi pravnimi osebami pogodbe o dolgoročnem ali priložnostnem po- 
slovnem sodelovanju in o opravljanju obrti za določene potrebe. 

13. člen 

Obrtna delavnica lahko posluje po načelih, ki veljajo za obrtne delavnice 
z družbenimi sredstvi; pri tem se mora držati pogojev, ki jih določa zakon, ter 
načina in meja, ki jih določa pogodba, sklenjena med samostojnim obrtnikom in 
občino, gospodarsko organizacijo ali drugo družbeno pravno osebo (pogodbena 
družbena obrtna delavnica). 



234 Priloge 

14. člen 

Posameznik sme ustanoviti le eno obrtno delavnico. 
Obrtna delavnica mora imeti poslovni sedež in poslovni prostor. Poslovni 

prostor ni potreben, kadar ga narava dela ne terja. 
Republiški sekretariat za industrijo predpiše, za katere obrtne dejavnosti 

ni potreben poslovni prostor. 

15. člen 

Obrtna delavnica mora poslovati s celim imenom njenega lastnika in z 
navedbo obrti, ki jo ta opravlja (firma). Razen imena samostojnega obrtnika 
in navedbe obrti v firmi ne sme biti drugih označb. 

Poslovni prostor mora biti vidno označen s firmo samostojnega obrtnika. 

16. člen 

Obrtna delavnica lahko preneha samo ob pogojih, ki jih določa zakon. 

17. člen 

Za opravljanje posameznih obrtnih storitev, ki se navadno opravljajo iz 
kraja v kraj, ni obvezna ustanovitev obrtne delavnice. 

Republiški sekretariat za industrijo predpiše, katere obrtne storitve se 
smejo opravljati iz kraja v kraj. 

Kdor opravlja storitve iz kraja v kraj, ne sme uporabljati dopolnilnega 
dela drugih in ne sme imeti vajencev. 

Ce ustanovi samostojni obrtnik iz 1. odstavka tega člena obrtno delavnico, 
se uporabljajo vse določbe tega zakona, ki veljajo za obrtne delavnice. 

18. člen 

Z obrtnimi storitvami za posameznike kot s postranskim poklicem se smejo 
ukvarjati tudi osebe v delovnem razmerju, osebni upokojenci, vojni invalidi, 
delovni invalidi, gospodinje in drugi, ki niso v delovnem razmerju, če so za to 
strokovno usposobljeni in če tako svoje delo priglasijo za obrt pristojnemu 
upravnemu organu občine, v kateri imajo stalno prebivališče. 

Kdor opravlja obrtne storitve kot postranski poklic, ne sme uporabljati 
dopolnilnega dela drugih in ne sme imeti vajencev. 

19. člen 

Določbe tega zakona veljajo tudi za delavnice, ki se ukvarjajo s kakšno 
izmed gospodarskih dejavnosti, ki je podobna obrti. Za ustanovitev take delav- 
nice ni potrebna posebna strokovna izobrazba ali strokovna usposobljenost. 

Kdor opravlja dejavnost iz prejšnjega odstavka, ne sme uporabljati dopol- 
nilnega dela drugih in ne sme imeti vajencev. Izjemoma lahko občinska skup- 
ščina ali organ, ki ga ona določi, dovoli uporabo dopolnilnega dela drugih. 

Republiški sekretariat za industrijo določi, katere dejavnosti se štejejo za 
obrti podobne dejavnosti. 

20. člen 

Določbe tega zakona ne veljajo za domačo obrt. 
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II. USTANOVITEV, POSLOVANJE IN PRENEHANJE OBRTNE DELAVNICE 

21. člen 

Obrtno delavnico lahko ustanovi, kdor izpolnjuje tele pogoje: 
1. da je opravilno sposoben; 
2. da ima strokovno izobrazbo ali da je strokovno usposobljen za oprav- 

ljanje določene obrti; 
3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano samostojno oprav- 

ljanje obrti oziroma poklica; 
4. da ima, razen v primerih, ko to po tem zakonu ni potrebno, poslovni 

prostor, ki ustreza higienskim in tehničnim predpisom; 
5. da izpolnjuje morebitne druge, s posebnimi predpisi d6ločene pogoje. 

22. člen 

Za ustanovitev obrtne delavnice je potrebno dovoljenje za obrt pristojnega 
upravnega organa občine, v kateri bo imela delavnica poslovni sedež. 

Dovoljenje za ustanovitev obrtne delavnice se ne sme odreči, če prosilec 
izpolnjuje predpisane pogoje. 

Dovoljenja za ustanovitev obrtne delavnice ni mogoče prenesti na drugega. 

23. člen 

Dovoljenje za ustanovitev obrtne delavnice mora vsebovati zlasti: 
1. ime in priimek samostojnega obrtnika, 
2. obrtno dejavnost, ki jo bo izvrševal, 
3. poslovni sedež in poslovni prostor. 

24. člen 

Šteje se, da ima strokovno izobrazbo za določeno obrt, komur prizna stro- 
kovno izobrazbo strokovna izobraževalna ustanova, ki je verificirana za vzgojo 
in izobraževanje strokovnih kadrov za ustrezen poklic, katerega dela spadajo 
v obrtno stroko, ki jo namerava opravljati samostojni obrtnik. Strokovno izo- 
brazbo za določeno obrt ima tudi, kdor je dovršil najmanj tehnično ali njej 
ustrezno strokovno šolo v ustrezni stroki. 

Obrtno delavnico lahko ustanovi tudi, kdor nima priznane strokovne izo- 
brazbe iz prvega odstavka tega člena, če dokaže, da je strokovno usposobljen 
za opravljanje določene obrti. 

Natančnejše predpise o preverjanju strokovne usposobljenosti po prejšnjem 
odstavku izda Republiški sekretariat za šolstvo v sporazumu z Republiškim 
sekretariatom za industrijo. 

25. člen 

Dokaz o strokovni usposobljenosti po 24. členu je za opravljanje obrtnih 
storitev kot postranskega poklica (18. člen tega zakona) potreben le v dejav- 
nostih, v katerih je potrebno poznavanje tehničnih in varnostnih predpisov. 

V katerih dejavnostih iz prejšnjega odstavka je potreben dokaz o stro- 
kovni usposobljenosti, predpiše Republiški sekretariat za industrijo. 
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26. člen 

Poslovni prostor obrtne delavnice mora biti v kraju, v katerem ima delav- 
nica poslovni sedež. 

Samostojni obrtnik sme ob pogojih, ki jih določajo veljavni predpisi, upo- 
rabljati za poslovni prostor svoje stanovanje. 

27. člen 

Obrtna delavnica sme imeti za prodajo svojih proizvodov, za sprejemanje 
naročil in podobno, v primerih ko to zahteva narava dela, v istem kraju razen 
poslovnega prostora še poseben prostor, ki je prostorsko oddeljen od poslov- 
nega prostora. 

28. člen 

Splošni predpisi o higiensko-tehnični zaščiti dela, sanitarni predpisi ter 
predpisi o uporabi poslovnih prostorov, ki veljajo za družbene obrtne delav- 
nice, se primerno uporabljajo tudi za poslovne prostore in opremo obrtnih 
delavnic. 

Republiški sekretariat za industrijo lahko v sporazumu z drugimi zainte- 
resiranimi republiškimi organi predpiše manjše, toda minimalne pogoje za 
posamezne vrste obrtnih delavnic samostojnih obrtnikov. 

29. člen 

Vsaka obrtna delavnica mora biti vpisana v register obrtnih delavnic, ki 
ga vodi za obrt pristojni občinski upravni organ. 

Vpis v register se izvrši po uradni dolžnosti v osmih dneh od izdaje dovo- 
ljenja za ustanovitev obrtne delavnice. 

Z vpisom v register obrtnih delavnic velja obrtna delavnica za ustanovljeno 
in sme začeti z delom. 

30. člen 

Ob preselitvi obrtne delavnice samostojnega obrtnika ni potrebno novo 
dovoljenje za ustanovitev obrtne delavnice; z delom v novem kraju pa sme 
pričeti obrtna delavnica šele, ko občinski upravni organ, pristojen za obrt, izda 
odločbo o tem, da poslovni prostor z opremo ustreza higienskim in tehničnim 
predpisom. 

Spremembe zaradi preselitve se vpišejo v registru oziroma v registrih 
obrtnih delavnic na podlagi priglasitve samostojnega obrtnika o preselitvi obrtne 
delavnice. 

31. člen 

Obrtno delavnico samostojnega obrtnika mora voditi in v njej opravljati 
posle tisti, ki mu je bilo izdano dovoljenje za ustanovitev obrtne delavnice. 

32. člen 

Ce samostojni obrtnik zaradi bolezni, vojaške dolžnosti ali drugega uteme- 
ljenega razloga, ki traja dalj kot 30 dni, ne more sam voditi svoje delavnice, 
lahko postavi za vodstvo delavnice poslovodjo ali pa začasno ustavi obratovanje. 

Poslovodja je lahko samo oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 21. člena tega 
zakona. 
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Vodstvo delavnice po poslovodji in začasno ustavitev obratovanja dovoli 
občinski upravni organ, ki je pristojen za obrt. Začasna ustavitev obratovanja 
se sme dovoliti največ za dobo enega leta; vodstvo delavnice po poslovodji se 
dovoli za čas, dokler ovire trajajo. 

Ponovni pričetek dela mora samostojni obrtnik priglasiti za obrt pristoj- 
nemu upravnemu organu občine. 

33. člen 

Obrtna delavnica samostojnega obrtnika preneha: 
1. če jo samostojni obrtnik odglasi; 
2. po samem zakonu; 
3. če pristojni upravni organ samostojnemu obrtniku z odločbo prepove 

opravljati obrt. 
Prenehanje delavnice samostojnega obrtnika ugotovi za obrt pristojni ob- 

činski upravni organ z odločbo o prenehanju. Po pravnomočnosti odločbe se 
prenehanje obrtne delavnice vpiše po uradni dolžnosti v register obrtnih de- 
lavnic samostojnih obrtnikov. 

34. člen 

Obrtna delavnica samostojnega obrtnika preneha po samem zakonu: 
1. če samostojni obrtnik umre; 
2. če samostojni obrtnik trajno izgubi opravilno sposobnost, razen če jo 

izgubi zaradi bolezni; 
3. če je samostojni obrtnik s pravnomočno sodbo obsojen na kazen, s katero 

se mu prepove opravljati obrt; 
4. če samostojni obrtnik ne prične z delom v enem letu po izdaji dovoljenja 

za ustanovitev obrtne delavnice. 
5. če samostojni obrtnik vstopi v skupno obrtno delavnico (11. člen tega 

zakona). 
Ce samostojni obrtnik trajno izgubi opravilno sposobnost zaradi bolezni, 

ima njegov skrbnik pravico iz 32. člena tega zakona. 
V primeru iz 1. točke tega člena preneha obrtna delavnica po preteku roka 

iz 36. člena tega zakona. 
»Odločbo o prenehanju obrtne delavnice izda za obrt pristojni občinski 

upravni organ.« 

35. člen 

Občinski upravni organ, pristojen za obrt, lahko odloči, da obrtna delavnica 
preneha, če samostojni obrtnik: 

1. brez dovoljenja po 32. členu tega zakona preneha z delom več kot 
mesec dni; 

2. ne prične z delom po preteku roka, ki je bil določen za začasno usta- 
vitev obratovanja (32. člen tega zakona); 

3. če ne odpravi ugotovljene pomanjkljivosti v dodatnem roku (2. odst., 
73. člena tega zakona); 

4. če je samostojni obrtnik obsojen na zapor, daljši od enega leta, ali na 
strogi zapor; 

5. če se ugotovi, da je samostojni obrtnik v stalnem delovnem razmerju; 
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6. če se pozneje ugotovi, da je samostojni obrtnik dobil dovoljenje za usta- 
novitev obrtne delavnice, na podlagi lažnih listin; 

7. če je samostojni obrtnik dvakrat v enem letu kaznovan za hujši pre- 
kršek v zvezi z vodenjem obrtne delavnice; 

8. če pristojno častno sodišče predlaga prenehanje obrtne delavnice zaradi 
hujših kršitev dobrih poslovnih običajev. 

36. člen 

Ce samostojni obrtnik umre, lahko njegov preostali zakonec oziroma mla- 
doletni otroci, ki nimajo drugih dohodkov za preživljanje, vodijo njegovo obrtno 
delavnico po strokovnem poslovodji (32. člen tega zakona). Če ima pre- 
ostali zakonec potrebno strokovno usposobljenost (24. člen tega zakona), lahko 
vodi obrtno delavnico sam, brez poslovodje. 

Šteje se, da preostali zakonec oziroma nedoletni otroci nimajo potrebnih 
dohodkov za preživljanje, če njihovi skupni dohodki ne presegajo povprečnega 
osebnega dohodka delavcev v ustrezni industrijski panogi, ki imajo enako stro- 
kovno usposobljenost, ob upoštevanju dodatka za otroke. 

Osebe iz prvega odstavka tega člena, ki žele nadaljevati obrt po poslovodji, 
morajo v treh mesecih po smrti samostojnega obrtnika o tem obvestiti za obrt 
pristojni upravni organ občine, ki izda ustrezno odločbo. 

37. člen 

Za ustanovitev skupne obrtne delavnice (11. člen tega zakona) sklenejo 
ustanovitelji — samostojni obrtniki pismeno pogodbo. 

Pogodba o ustanovitvi skupne obrtne delavnice mora obsegati: 
a) imena in naslove samostojnih obrtnikov — ustanoviteljev; 
b) predmet poslovanja; 
c) poslovni sedež in poslovni prostor; 
č) način vodstva skupne obrtne delavnice; 
d) način delitve dohodka ter določbe o materialni odgovornosti nasproti 

družbi in nasproti tretjim osebam, ob izstopu oziroma kasnejšem vstopu samo- 
stojnega obrtnika v skupno obrtno delavnico; 

e) način in pogoje za izstop posameznih ustanoviteljev iz skupne obrtne 
delavnice in za vstop novih samostojnih obrtnikov v skupno obrtno delavnico; 

f) določbe o načinu prenehanja skupne obrtne delavnice. 

38. člen 

Za ustanovitev skupne obrtne delavnice morajo biti izpolnjeni pogoji iz 
21. člena tega zakona. Pogoje iz 1., 2. in 3. točke 21. člena mora izpolnjevati 
vsak soustanovitelj. 

Vsi ustanovitelji skupne obrtne delavnice, v kateri se opravlja samo ena 
obrtna dejavnost, morajo imeti predpisano strokovno usposobljenost za oprav- 
ljanje te dejavnosti. Če se ustanovi skupna obrtna delavnica za opravljanje 
več dejavnosti, mora imeti predpisano strokovno usposobljenost za vsako obrtno 
dejavnost vsaj eden izmed soustanoviteljev. 

Za ustanovitev skupne obrtne delavnice se izda samo eno dovoljenje, ki se 
vroči vsakemu ustanovitelju. 
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39. člen 

Izstop samostojnega obrtnika iz skupne obrtne delavnice in vstop novega 
samostojnega obrtnika v skupno obrtno delavnico mora skupna obrtna delav- 
nica priglasiti občinskemu upravnemu organu za obrt zaradi vpisa v register 
obrtnih delavnic. 

Če vstopi v skupno obrtno delavnico samostojen obrtnik, ki ima strokovno 
usposobljenost, katere skupna obrtna delavnica ne opravlja, se lahko poslovanje 
delavnice razširi tudi na to dejavnost. Če izstopi iz skupne obrtne delavnice 
edini samostojni obrtnik, ki je imel strokovno usposobljenost za neko obrtno 
dejavnost, mora skupna obrtna delavnica prenehati s to dejavnostjo (2. odst., 
38. člena tega zakona). 

Če se zaradi vstopa novega samostojnega obrtnika v skupno obrtno de- 
lavnico razširi njeno poslovanje na novo obrtno dejavnost, mora občinski 
upravni organ za obrt preveriti, ali so izpolnjeni za to predpisani higienski 
in tehnični pogoji. 

Razširitev oziroma omejitev obrtnih dejavnosti v zvezi z vstopom ali iz- 
stopom po prejšnjih odstavkih ugotovi občinski upravni organ za obrt z odločbo. 

40. člen 

Firma skupne obrtne delavnice (15. člen tega zakona) mora vsebovati 
označbo', da je delavnica skupna obrtna delavnica, in predmet poslovanja. V 
firmi so lahko tudi imena združenih obrtnikov. 

41. člen 

Skupna obrtna delavnica lahko začasno ustavi obratovanje oziroma za- 
časno postavi za vodstvo delavnice poslovodjo samo, če nastopi kateri izmed 
razlogov iz 32. člena tega zakona istočasno pri vseh ustanoviteljih. 

42. člen 

Skupna obrtna delavnica preneha: 
1. na način in ob pogojih, ki jih določa1 pogodba o ustanovitvi skupne 

obrtne delavnice; 
2. po samem zakonu; 
3. če ji občinski upravni organ za obrt z odločbo prepove nadaljnje delo. 

43. člen 

Skupna obrtna delavnica preneha po samem zakonu: 
1. če ostane v skupni obrtni delavnici en sam obrtnik, ker so ostali samo- 

stojni obrtniki izstopili ali ker je pri njih nastopil kateri od razlogov po 1., 
2. ali 3. točki 34. člena, ali po 45. členu; 

2. če ne prične z delom v enem letu po izdaji dovoljenja za ustanovitev. 

44. člen 

Občinski upravni organ za obrt lahko z odločbo prepove nadaljnje delo 
skupni obrtni delavnici: 
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1. v primerih iz 1., 2., 3. in 8. točke 35. člena tega zakona; 
2. če je odgovorni vodja skupine obrtne delavnice (toč. č), 37. člen) dvakrat 

v enem letu kaznovan za hujši prekršek v zvezi s poslovanjem skupne obrtne 
delavnice. 

45. člen 

Občinski upravni organ za obrt lahko odloči, da je samostojni obrtnik v 
skupni obrtni delavnici izgubil lastnost samostojnega obrtnika v primerih iz 
4., 5. in 6. točke 35. člena tega zakona. S tem preneha biti soustanovitelj 
skupne obrtne delavnice. 

46. člen 

Obrtne delavnice in osebe iz 17. in 18. člena tega zakona morajo priglasiti 
občinskemu upravnemu organu za obrt spremembe podatkov, ki so vpisani v 
registru obrtnih delavnic (22. člen tega zakona) oziroma v razvidih oseb (47. 
in 48. člen tega zakona) in sicer v 15 dneh po nastanku sprememb. 

Natančnejše določbe o registru obrtnih delavnic in o razvidih oseb iz 17. 
in 18. člena tega zakona predpiše Republiški sekretariat za industrijo. 

47. člen 

Dovoljenje za opravljanje obrtnih storitev iz kraja v kraj (17. člen tega 
zakona) izda za obrt pristojni upravni organ občine, v kateri ima samostojni 
obrtnik stalno prebivališče, in vpiše v poseben razvid oseb, ki opravljajo sto- 
ritve iz kraja v kraj. Dovoljenje po prejšnjem odstavku se izda za trajno 
opravljanje takih storitev, samostojni obrtnik pa mora vsako leto priglasiti 
organu, ki mu je izdal dovoljenje, da bo nadaljeval z delom tudi v prihod- 
njem letu. 

Če samostojni obrtnik ne priglasi nadaljevanja obrtnih storitev po prejš- 
njem odstavku do konca januarja, mu preneha dovoljenje za opravljanje obrtne 
dejavnosti po samem zakonu. 

48. člen 

Kdor želi opravljati obrtne storitve za posameznike kot postranski poklic 
(18. člen tega zakona), mora to priglasiti za obrt pristojnemu organu občine 
svojega stalnega prebivališča. Priglasitvi mora v primerih iz 25. člena tega 
zakona priložiti dokaz o strokovni usposobljenosti za opravljanje obrtnih sto- 
ritev, če je v delovnem razmerju, pa dokaz o tem, da je obvestil delovno orga- 
nizacijo, v kateri je zaposlen, da namerava opravljati obrtne storitve kot po- 
stranski poklic. 

Občinski upravni organ za obrt vpiše priglasitev v poseben razvid oseb, ki 
opravljajo obrtne storitve kot postranski poklic, in izda o tem priglasitelju 
potrdilo. 
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III. POSLOVNO SODELOVANJE Z GOSPODARSKIMI ORGANIZACIJAMI 
IN OPRAVLJANJE OBRTI ZA DOLOČENE POTREBE 

49. člen 

Samostojni obrtnik oziroma ustanovitelji skupne obrtne delavnice (v na- 
daljnjem besedilu: obrtne delavnice) lahko sklenejo z delovnimi organizacijami, 
ki opravljajo gospodarsko dejavnost, pogodbo o dolgoročnem ali priložnostnem 
poslovnem sodelovanju (poslovno sodelovanje). 

Obrtna delavnica se lahko pogodi z občino, krajevno skupnostjo ali z drugo 
družbeno pravno osebo za dolgoročno ali priložnostno izdelovanje določenih 
obrtnih izdelkov oziroma za opravljanje določenih obrtnih storitev za državni 
organ, krajevno skupnost oziroma drugo družbeno pravno osebo ali za dolo- 
čene druge potrošnike (opravljanje obrti za določene potrebe). 

50. člen 

Poslovno sodelovanje oziroma opravljanje obrti za določene potrebe obsega 
lahko: opravljanje določenih obrtnih storitev oziroma izdelovanje določenih 
obrtnih izdelkov izključno ali predvsem za posamezno delovno organizacijo, 
državni organ, krajevno skupnost oziroma drugo družbeno pravno osebo ali 
za določene potrošnike; izdelovanje obrtnih izdelkov določene količine in izbire; 
prodajanje obrtnih izdelkov oziroma opravljanje obrtnih storitev po dogovor- 
jenih cenah; zagotovitev plasmaja obrtnih izdelkov oziroma storitev; preskr- 
bovanje surovin in reprodukcijskega materiala za izdelovanje obrtnih izdelkov 
ali opravljanje obrtnih storitev oziroma dajanje predujmov za nakup surovin 
in reprodukcijskega materiala ter preskrbovanje ali dajanje garancij za kre- 
dite, ki se dovoljujejo obrtnim delavnicam, in dajanje določenih delovnih sred- 
stev v uporabo obrtnim delavnicam. 

Predmet poslovnega sodelovanja oziroma opravljanja obrti za določene 
potrebe je lahko ena ali več oblik iz prvega odstavka tega člena, lahko pa je 
tudi kakšna druga oblika trajnega poslovnega sodelovanja oziroma opravljanja 
obrti za določene potrebe. 

51. člen v 

O poslovnem sodelovanju oziroma opravljanju obrti za določene potrebe 
skleneta obrtna delavnica ter delovna organizacija, občina, krajevna skupnost 
ali druga družbena pravna oseba pismeno pogodbo. 

V pogodbi o poslovnem sodelovanju oziroma o opravljanju obrti za dolo- 
čene potrebe je lahko določeno, da vlaga delovna organizacija, občina, krajevna 
skupnost ali druga družbena pravna oseba v obrtno delavnico sredstva za njen 
razvoj s pogojem, da prevzame obrtna delavnica v zvezi s tem ustrezne 
obveznosti. 

52. člen 

Pred sklenitvijo pogodbe iz prejšnjih členov mora obrtna delavnica pred- 
ložiti dokaz o sposobnosti za izvrševanje del, ki so predmet pogodbe. 

Pogodba se lahko sklene s pogojem, da položi obrtna delavnica ustrezno 
kavcijo. 
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IV. POGODBENE DRUŽBENE OBRTNE DELAVNICE 

53. člen 

Da bi mogel samostojni obrtnik bolj popolno izkoriščati možnosti za po- 
slovanje in razširitev materialne osnove svoje obrtne delavnice, lahko sklene 
z občino, gospodarsko organizacijo ali z drugo* družbeno pravno osebo pogodbo, 
da bo v svoji obrtni delavnici postopno uveljavljal poslovna načela, ki veljajo 
za obrtne delavnice z družbenimi sredstvi (družbene obrtne delavnice). 

Če taka pogodba ni sklenjena z občino, jo je treba predložiti v potrditev 
skupščini občine, v kateri ima obrtna delavnica svoj poslovni sedež, oziroma 
organ, ki ga ona določi. 

54. člen 

V pogodbi iz 53. člena tega zakona se določi, katera načela o poslovanju 
družbenih obrtnih delavnic bodo veljala za obrtno delavnico samostojnega 
obrtnika ter ob katerih pogojih in na kakšen način se bodo uporabljala. 

55. člen 

Samostojni obrtnik, ki je sklenil pogodbo iz 53. člena tega zakona, ima 
pravico in obveznosti, določene z zakonom in pogodbo, sklenjeno v skladu 
z zakonom; njegova obrtna delavnica dobi poseben položaj in ima z zakonom 
in pogodbo določene pravice in obveznosti. 

Občina, gospodarska organizacija oziroma druga družbena pravna oseba, 
ki je sklenila pogodbo iz 53. člena tega zakona, sme zahtevati razvezo pogodbe 
le tedaj, če obrtnik ne izpolnjuje obveznosti, ki jih je prevzel s pogodbo, sicer 
pa samo v primerih in ob pogojih, ki so v pogodbi izrecno določeni. 

56. člen 

Na sredstvih, ki jih je vložil v pogodbeno družbeno obrtno delavnico, ima 
obrtnik lastninsko pravico. 

Sredstva iz prvega odstavka tega člena sme vzeti obrtnik iz pogodbene 
družbene obrtne delavnice samo, če je to v pogodbi dogovorjeno. 

57. člen 

S sklenitvijo pogodbe iz 53. člena tega zakona pridobi obrtnik: 
1. pravico in dolžnost, da kot vodja delavnice vodi delo v pogodbeni druž- 

beni obrtni delavnici, če ni v pogodbi drugače določeno; 
2. pravico do deleža iz dela čistega dohodka pogodbene družbene obrtne 

delavnice, namenjenega za osebne dohodke njenih delavcev, sorazmernega nje- 
govemu prispevku k poslovnemu uspehu delavnice; 

3. pravico do socialnega zavarovanja po predpisih, ki veljajo za delavce, 
zaposlene v gospodarskih organizacijah; 

4. pravico do odškodnine za vrednost sredstev, ki jih je vložil v pogodbeno 
družbeno obrtno delavnico (56. člen); 

5. pravico do odškodnine za uporabo neamortiziranega oziroma neodpla- 
čanega dela sredstev, ki jih je vložil v pogodbeno družbeno obrtno delavnico 
(56. člen). 
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Kot vodja pogodbene družbene obrtne delavnice ima obrtnik vse pravice 
in dolžnosti poslovodje družbene obrtne delavnice, če ni v pogodbi drugače 
določeno. 

58. člen 

S pogodbo iz 53. člena tega zakona se določijo: 
1. pravice in dolžnosti obrtnika kot vodje pogodbene družbene obrtne 

delavnice; 
2. pogoji in način, kako obrtnik kot vodja pogodbene družbene obrtne 

delavnice uveljavlja svojo pravico do deleža iz dela čistega dohodka, name- 
njenega za osebne dohodke njenih delavcev; 

3. vrednost sredstev, ki jih je obrtnik vložil v pogodbeno družbeno obrtno 
delavnico (56. člen) in način, kako mu bo plačana odškodnina za ta sredstva; 

4. višina odškodnine za uporabo neamortiziranega oziroma neodplačanega 
dela sredstev, ki jih je obrtnik vložil v pogodbeno družbeno obrtno delavnico 
(56. člen) in način plačevanja te odškodnine. 

Odškodnine iz 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena se plačujejo iz 
sredstev, ki jih dosega pogodbena družbena obrtna delavnica s svojim delom,, 
če ni v pogodbi drugače določeno. 

59. člen 

Obrtnik ne more biti odstavljen kot vodja pogodbene družbene obrtne 
delavnice, dokler izpolnjuje obveznosti, ki jih je prevzel s pogodbo iz 53. člena 
tega zakona. 

60. člen 

V pogodbi iz 53. člena tega zakona je lahko določeno, da ima obrtnik kot 
vodja pogodbene družbeno obrtne delavnice pravico zadržati izvršitev sklepa 
organa upravljanja delavnice o odtujitvi njenih sredstev, o- sklenitvi ali pre- 
nehanju delovnega razmerja posameznih delavcev ter o obveznostih, ki jih 
prevzema delavnica. 

Ce obrtnik na podlagi svoje pogodbene pravice zadrži izvršitev sklepa 
upravnega organa delavnice, ta organ pa še naprej vztraja pri svojem sklepu, 
odloči o spornem vprašanju arbitražni svet. 

Arbitražni svet iz drugega odstavka tega člena sestavljajo predsednik, ki 
ga imenuje občinska skupščina, predstavnik delovne skupnosti delavnice in 
predstavnik obrtnika. 

61. člen 

V pogodbi iz 53. člena tega zakona je lahko določeno, da se vplačuje pri- 
spevek za socialno zavarovanje iz odškodnine za vrednost sredstev, ki jih je 
obrtnik vložil v pogodbeno družbeno obrtno delavnico, in iz odškodnine za 
uporabo teh sredstev (3. in 4. točka prvega odstavka 57. člena), obračunane 
na način, ki ga določa pogodba, in da se na podlagi tega obrtniku všteje v 
pokojninsko dobo za pridobitev in odmero pokojnine tudi ustrezen del časa, ko 
je pred sklenitvijo te pogodbe samostojno opravljal obrt, in sicer v skladu s 
predpisi o pokojninskem zavarovanju. 

16» 
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62. člen 

Če umre obrtnik, ki je sklenil pogodbo iz 53. člena tega zakona, podedujejo 
njegove premoženjske pravice iz te pogodbe njegovi dediči po zakonu o de- 
dovanju. 

63. člen 

Sredstva, ki jih vloži v pogodbeno obrtno delavnico občina, gospodarska 
organizacija ali druga družbena pravna oseba, so družbena lastnina. 

Način in pogoji, ki veljajo za občino, gospodarsko organizacijo oziroma 
drugo družbeno pravno osebo pri vložitvi sredstev v pogodbeno družbeno 
obrtno delavnico, se določijo v pogodbi iz 53. člena ftega zakona. 

64. člen 

Pogodbena družbena obrtna delavnica ustvarja iz svoje dejavnosti druž- 
bene sklade. 

Pogodbena družbena obrtna delavnica ima enake sklade, kot jih imajo 
družbene obrtne delavnice. 

65. člen 

Pogodbena družbena obrtna delavnica lahko dobiva kredite po pogojih, 
po katerih jih dobivajo družbene obrtne delavnice. 

66. člen 

Pogodbena družbena obrtna delavnica izvršuje svoje obveznosti do druž- 
bene skupnosti po predpisih, ki veljajo za družbene obrtne delavnice. 

67. člen 

Omejitve glede uporabe dopolnilnega dela drugih ne veljajo za pogodbeno 
družbeno obrtno delavnico. 

68. člen 

Osebni dohodki delavcev, ki so zaposleni v pogodbeni družbeni obrtni de- 
lavnici, se določajo s pravilnikom o delitvi osebnih dohodkov delavcev, ki ga 
skupaj sprejmejo delovna skupnost delavnice, obrtnik ter občinski sindikalni 
svet. Če se ne morejo zediniti, odloči o spornih vprašanjih arbitražni svet, v 
katerem je po en predstavnik delovne skupnosti, obrtnika in občinskega sindi- 
kalnega sveta. 

Za spremembe in dopolnitve pravilnika o delitvi osebnih dohodkov de- 
lavcev velja postopek iz prvega odstavka tega člena. 

S pravilnikom o delitvi osebnih dohodkov delavcev in z njegovimi spre- 
membami se ne morejo zmanjševati pravice, ki so v pogodbi priznane obrtniku. 

Od osebnih dohodkov delavcev pogodbene družbene obrtne delavnice in od 
osebnega dohodka obrtnika kot njenega vodje se plačujejo vsi prispevki, ki 
se plačujejo od osebnih dohodkov delavcev v družbenih obrtnih delavnicah. 
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69. člen 

Pravila pogodbene družbene obrtne delavnice se sprejemajo hkrati s pra- 
vilnikom o delitvi osebnih dohodkov delavcev po postopku, ki je predpisan 
za ta pravilnik. 

Pravila pogodbene družbene obrtne delavnice morajo biti vi skladu š 
pogodbo iz 53. člena tega zakona. 

70. člen 

V petnajstih dneh od sklenitve pogodbe iz 53. člena tega zakona mora 
biti pogodbena družbena obrtna delavnica vpisana v register gospodarskih 
organizacij. 

Priglasitvi za vpis v register gospodarskih organizacij mora biti priložena 
pogodba iz 53. člena tega zakona. 

V vpisom v register gospodarskih organizacij postane pogodbena družbena 
obrtna delavnica pravna oseba. 

V. NADZORSTVO IN UKREPI 

71. člen 

Delo obrtnih delavnic samostojnih obrtnikov ter delo obrtnikov iz 17. in 
18. člena tega zakona nadzorujejo občinski upravni organi za obrt in ustrezne 
občinske inšpekcije. 

72. člen 

Če ugotovi občinska inšpekcija nepravilnosti pri delu obrtne delavnice ali 
obrtnika, stori ukrepe, za katere je pristojna po predpisih, oziroma predlaga 
za obrt pristojnemu občinskemu upravnemu organu, da izda ukrepe, za katere 
je pristojen po tem zakonu. 

73. člen 

Če poslovni prostor (lokal, stanovanje), naprave in oprema obrtne de- 
lavnice ne ustrezajo pogojem tehnične in zdravstveno-tehnične zaščite dela ali 
pogojem zdravstvenega varstva potrošnikov, izda pristojni inšpektor odločbo, 
s katero odredi odpravo ugotovljenih nepravilnosti in določi rok, v katerem je 
treba nepravilnosti odpraviti, oziroma odredi primerne druge ukrepe po pred- 
pisih, ki veljajo za ustrezne inšpektorje. 

Če se ugotovljene nepravilnosti v določenem roku ne odpravijo, izda ob- 
činski upravni organ za obrt odločbo, da se delavnica začasno zapre in določi 
ponoven rok za odpravo pomanjkljivosti. 

Če tudi v tem roku pomanjkljivost ni odpravljena, ukrepa upravni organ 
za obrt po 35. členu tega zakona. 

74. člen 

Če opravlja obrtnik iz 17. člena tega zakona obrtno dejavnost v nasprotju 
z določbami tega zakona, in z dovoljenjem za opravljanje obrtnih storitev, 
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mu občinski upravni organ za obrt lahko z odločbo prepove nadaljnje oprav- 
ljanje obrtnih storitev iz kraja v kraj. 

Ce opravlja obrtnik iz 18. člena tega zakona obrtno dejavnost v nasprotju 
z določbami tega zakona, mu občinski upravni organ za obrt lahko z odločbo 
prepove opravljanje obrtnih storitev kot postranski poklic. 

75. člen 

Ce za opravljanje obrti ni ustanovljena obrtna delavnica, ali če obrtna 
delavnica opravlja dela, ki ne spadajo v področje obrti, ki je njen poslovni 
predmet; če uporablja obrtna delavnica dopolnilno delo drugih delavcev v 
nasprotju z zakonom1; če se opravljajo posamezne storitvene dejavnosti brez 
dovoljenja (17. člen); če osebe iz 18. člena tega zakona opravljajo storitve, 
ki jih nis>o priglasile občinskemu upravnemu organu za obrt, ali če osebe iz 17. 
in 18. člena tega zakona uporabljajo dopolnilno delo drugih ali imajo vajence, 
se odvzame premoženjska korist, dosežena z neupravičenim opravljanjem obrti 
ali druge gospodarske dejavnosti oziroma z dopolnilnim delom drugih in z 
delom vajencev, ki jih je kdo imel v nasprotju z zakonom. 

Sklep o odvzemu premoženjske koristi po prvem odstavku tega člena izda 
v nepravdnem postopku občinsko sodišče, na katerega območju ima poslovni 
sedež obrtna delavnica oziroma stalno prebivališče oseba iz 17. oziroma 18. 
člena tega zakona, in sicer na zahtevo občinskega upravnega organa za obrt. 

76. člen 

Uporaba ukrepov, predvidenih s tem zakonom ne izključuje uporabe 
upravnih ukrepov, predvidenih z drugimi predpisi in ne uporabe kazenskih 
določb po tem zakonu in drugih predpisih. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 

77. člen 

Z denarno kaznijo do 20 000 dinarjev se kaznuje: 
1. kdor opravlja obrt ali obrti podobno dejavnost brez dovoljenja za usta- 

novitev obrtne delavnice (19. in 22. člen), brez dovoljenja, za opravljanje 
obrtnih storitev iz kraja v kraj (47. člen) oziroma brez prijave (48. člen); 

2. kdor uporablja dopolnilno delo drugih ali ima vajence v nasprotju z 
določbami tega zakona (4., 6., 17., 18. in 19. člen); 

3. kdor ustanovi skupno obrtno delavnico v nasprotju z določbami tega 
zakona (4., 37. in 38. člen); 

4. kdor prodaja tuje izdelke v nasprotju s 5. členom tega zakona; 
5. kdor ne priglasi v predpisanem roku registrskemu organu sprememb, 

ki so nastale glede podatkov, vpisanih v registru, oziroma v razvidih oseb, 
ki opravljajo obrtne storitve po 17. in 18. členu tega zakona (46. člen). 

Kdor stori prekršek iz 1. do 4. točke prejšnjega odstavka zaradi mate- 
rialne koristi, se kaznuje z denarno kaznijo do 300 000 dinarjev. 

78. člen 

Z denarno kaznijo do 20 000 dinarjev se kaznuje: 
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1. kdor organizira delo na domu v gospodarski dejavnosti, v kateri orga- 
niziranje takega dela ni dovoljeno (3. člen zakona o delu na domu); 

2. kdor ne vodi razvida delavcev na domu (6. člen zakona o delu na 
domu), ne izda obračunske knjižice ali ne vpiše izplačil v obračunsko knjižico 
(7. člen zakona o delu na domu). 

Kdor stori prekršek iz prejšnjega odstavka zaradi materialne koristi, se 
kaznuje z denarno kaznijo do 300 000 dinarjev. 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

79. člen 

Obstoječe obrtne delavnice nadaljujejo z delom kot obrtne delavnice samo- 
stojnih obrtnikov. 

Lastnikom zasebnih obrtnih delavnic, vključno delavnic po 71. členu 
uredbe o obrtnih delavnicah in obrtnih podjetjih, ki so bile ustanovljene po 
dosedanjih predpisih, se prizna strokovna usposobljenost za opravljanje obrtne 
dejavnosti, ki so jo opravljali na podlagi izdanega obrtnega dovoljenja. 

Preostali zakonec oziroma mladoletni otroci umrlega obrtnika, ki so po 
dosedanjih predpisih pridobili pravico voditi obrtno delavnico po poslovodju, 
jo po uveljavitvi tega zakona vodijo še naprej, če prilagodijo njeno poslovanje 
določbam tega zakona. 

80. člen 

Obstoječe obrtne delavnice, ki opravljajo obrtne dejavnosti, ki po pred- 
pisih iz 3. in 19. člena tega zakona v bodoče ne bodo več obrt ali obrti podobna 
dejavnost, morajo prenehati z delom v šestih mesecih po tem, ko bodo izdani 
predpisi po 3. oziroma 19. členu tega zakona. 

81. člen 

Ko začne veljati ta zakon, v celoti neha veljati zakon o obrtništvu (Uradni 
list LRS št. 20-102/1950). 

82. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu« SR Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

I. Splošni zakon o obrtnih delavnicah samostojnih obrtnikov (Uradni list 
FLRJ št. 13/1963) postavlja nove osnove za pravno ureditev odnosov v obrti. 

Predloženi osnutek izhaja iz principialnih stališč splošnega zakona in iz 
ustavnega načela o pravicah občanov, da z osebnim delom in lastnimi sredstvi 
opravljajo obrtne dejavnosti z namenom pridobivanja dohodka in daje smer 
delu in razvoju samostojnih obrtnikov v skladu z razvojem gospodarstva SR 
Slovenije. 

Medtem ko se je privatna obrtna dejavnost doslej urejala skupno z druž- 
beno obrtno dejavnostjo z uredbo o obrtnih delavnicah in obrtnih podjetjih 
iz leta 1954, se s predlaganim zakonom ureja le dejavnost zasebnikov, ki z 
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lastnim delom in svojimi proizvajalnimi sredstvi opravljajo obrtne storitve 
in obrtno proizvodnjo. Obrtne organizacije družbenega sektorja se bodo v 
bodoče obravnavale po splošnih predpisih, ki veljajo za gospodarske orga- 
nizacije. 

Tako spremembo v pravni ureditvi obrtne dejavnosti je omogočil in nare- 
koval razvoj gospodarstva v poslednjih desetih letih. Sprememba strukture 
gospodarstva, zlasti izreden porast industrijske proizvodnje, je v tem obdobju 
spremenil strukturo osebne in družbene potrošnje v toliki meri, da se je vse 
bolj čutila potreba po vseh vrstah obrtnih kapacitet. Dinamični gospodarski 
razvoj je spremenil tudi vsebino in vlogo obrtnih dejavnosti, odpravil potrebo 
po klasični, cehovsko organizirani obrti in izoblikoval nov način dela v tej 
dejavnosti. 

Medtem ko je vlogo proizvodnih obrti v veliki meri prevzela industrija, 
tako na primer v SR Sloveniji v živilski, kemični, usnjarski in čevljarski, de- 
loma v pohištveni, oblačilni in drugih strokah in se je tudi družbena obrtna 
dejavnost v glavnem razvijala v to smer, je v vsej povojni dobi opaziti pomanj- 
kanje storitvenih dejavnosti, ki postaja pri povečani industrijski proizvodnji 
vse bolj občutno. Počasen razvoj obrtnih kapacitet, predvsem uslužnostnih, in 
vedno večje potrebe po teh kapacitetah zavirajo tudi razvoj ostalega gospo- 
darstva in povzročajo težave v zadovoljevanju vsakodnevnih potreb široke 
potrošnje. 

Zasebna obrt je z razvojem družbenega sektorja izgubljala na pomenu kot 
proizvodna dejavnost in se je v odvisnosti od stopnje razvoja družbene obrti od 
potreb tržišča in pod pogoji upravnih in fiskalnih ukrepov, vedno bolj ori- 
entirala na storitve. V namenu, da bi se preprečile malokapitalistične tendence 
zasebnih obrtnikov, ki so se pojavljale spričo zaostajanja nekaterih obrtnih 
strok, so bili ukrepi večkrat tudi preko mere ostri in so često prizadeli tiste 
zasebne obrtnike, katerim niso bili namenjeni. Posledica tega je bilo odjav- 
ljanje zasebnih obrtnih obratov, povečanje števila šušmarjev, ki so opravljali 
obrt brez dovoljenja, skrivanje zaslužkov pred obdavčitvijo- in drugi taki 
pojavi, ki so dalje vplivali na negativno ocenjevanje privatnega obrtništva. 
Opadanje zasebne obrti je razvidno iz števila zasebnih obrtnih obratov, ki jih 
je bilo v letu 1956 še 14 037 z 20 276 zaposlenimi, medtem ko jih je bilo 
konec leta 1962 le še 9523 s 15 812 zaposlenimi. Čeprav so med obrtnimi 
delavnicami, ki so jih zasebni obrtniki odjavljali, take obrtne proizvodne 
dejavnosti, ki danes niso več tako potrebne, kot npr. obrtno izdelovanje čevljev, 
sedlarstvo, kolarstvo ipd., pa so v preteklem razdobju zaradi navedenih okolnosti 
odjavljali obrt tudi obrtniki najbolj potrebnih strok: mehaniki, elektrome- 
haniki, instalaterji in drugi. Na drugi strani so bili primeri, ko visoko kvali- 
ficirane osebe niso mogle dobiti obrtnega dovoljenja, ker niso izpolnjevale 
formalnih pogojev o strokovni izobrazbi (inženir metalurg za livarstvo). Kljub 
temu, da je družbena obrt v tem času narasla od 24 959 zaposlenih v letu 
1956 na 30 666 v letu 1962, pri čemer je treba upoštevati še to, da je znaten 
del obrtniških delavcev družbenega sektorja statistično zajetih v drugih gospo- 
darskih panogah v okviru obratov industrijskih, trgovinskih, prometnih in 
gradbenih podjetij, celotne obrtne kapacitete ne zadoščajo, da bi pokrile rastoče 
potrebe po obrtnih storitvah in proizvodnji v zvezi s stalnim naraščanjem živ- 
ljenjskega standarda. 

Dejstvo, da potrebe po obrtniških storitvah hitreje naraščajo kot obrtne 
kapacitete, je narekovalo, da se odločno usmeri nadaljnja politika razvoja druž- 
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bene pa tudi zasebne obrtne dejavnosti, in da se posebej uredi položaj zasebnih 
obrtnikov. S tem namenom predstavlja osnutek novega zakona znaten napredek 
v obravnavi zasebnega obrtništva v primerjavi s prejšnjim stanjem, ker ureja 
področje privatnega obrtništva z gledišča družbenega sistema. 

Predloženi zakon dovoljuje zasebnemu obrtniku skladno z določbami nove 
ustave opravljanje obrtne dejavnosti z lastnim delom in z lastnimi proizva- 
jalnimi sredstvi. Odpira široke možnosti vključevanja državljanov v obrtno 
dejavnost s tem, da odpravlja cehovski način pridobivanja usposobljenosti za 
opravljanje obrti in dovoljuje opravljanje obrtnih storitev tudi kot postransko 
zaposlitev. Najznačilnejša novost predloženega zakona, ki ima za cilj razširitev 
družbenih odnosov v zasebni obrti, pa pomenita možnost pogodbenega pove- 
zovanja samostojnih obrtnikov z družbenimi organizacijami ter z občino ali 
drugo družbeno pravno osebo zaradi poslovnega sodelovanja oziroma zaradi 
opravljanja obrti za določene potrebe ter možnost ustanavljanja pogodbenih 
družbenih obrtnih delavnic. 

II. Glavne značilnosti osnutka predloženega zakona so naslednje: 
— Osnova za opravljanje obrtne dejavnosti je strokovno osebno delo samo- 

stojnega obrtnika. Zakon daje pod določenimi pogoji vsaki osebi, ki je za to 
sposobna, možnost za samostojno opravljanje obrtne dejavnosti. Tako možnost 
imajo tudi osebe, ki sicer ne izpolnjujejo formalne strokovne izobrazbe, če 
dokažejo sposobnost za opravljanje določene obrtne dejavnosti. Nadalje raz- 
širja zakon možnost opravljanja obrtnih storitev na osebe, ki žele opravljati 
tako dejavnost kot svoj postranski poklic (osebe v delovnem razmerju, osebni 
upokojenci, invalidi, gospodinje), če imajo ustrezno strokovno usposobljenost. 
Tako liberalizacijo in poenostavljanje je zahtevala današnja situacija, da bi 
se ustvarili pogoji za hitrejše razširjenje predvsem uslužnostnih kapacitet in 
za hitrejši dotok kadra v obrtništvo. Obenem se s takim načinom dosedanji 
šušmarji usmerjajo v legalno opravljanje obrti. 

— Osnutek nadalje predvideva možnost združevanja največ šest samostoj- 
nih obrtnikov v skupno obrtno delavnico. Taka možnost se predvideva zaradi 
racionalnega izkoriščanja proizvajalnih sredstev in poslovnih prostorov. Hkrati 
to lahko predstavlja začetno razvojno stopnjo v oblikovanju družbenih proiz- 
vodnih odnosov. 

— V skladu s splošnim zakonom smejo obrtne delavnice samostojnih obrt- 
nikov uporabljati dopolnilno delo drugih do največ pet delavcev. Tudi skupna 
obrtna delavnica, ki jo ustanovi več samostojnih obrtnikov, sme uporabljati 
dopolnilno delo drugih, vendar samo do skupnega števila šest zaposlenih v 
delavnici. Skladno s splošnim zakonom je omogočeno obrtnim delavnicam sa- 
mostojnih obrtnikov, da organizirajo delo na domu, in sicer po načelih, ki so 
določena v zakonu o delu na domu, ki je to doslej omogočal samo gospodarskim 
organizacijam. Delo na domu se šteje kot dopolnilno delo drugih. 

— Zvezni zakon ne obravnava dejavnosti, ki so podobne obrti. Ta dejav- 
nost se je na podlagi dosedanjih predpisov močno razširila in je ne bi mogli 
kar tako odpraviti. Ker ustava izrecno navaja, da se z zakonom ureja poleg 
obrtne dejavnosti tudi podobna dejavnost, naj bi se to vprašanje uredilo s 
tem zakonom. Zakon naj bi za obrti podobno dejavnost veljal v vseh ozirih 
enako kot za obrtne dejavnosti z edino razliko, da imetniki delavnice z obrti 
podobno dejavnostjo ne bi morali imeti strokovne izobrazbe oziroma sposob- 
nosti ter ne bi smeli imeti vajencev in praviloma ne uporabljati delo drugih. 
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Katere dejavnosti bi se smele opravljati kot obrti podobne, naj bi določil Re- 
publiški sekretariat za industrijo. 

Značilnost novega osnutka je poslovno sodelovanje samostojnih obrtnih 
delavnic z družbenimi gospodarskimi organizacijami. Tako povezovanje se je 
v določeni meri izvajalo tudi do sedaj, čeprav to ni predstavljalo stalnejše 
in trdnejše osnove. Možnosti poslovnega sodelovanja z družbenimi organi- 
zacijami je nešteto. V industriji prihaja v poštev povsod tam, kjer za obdelavo 
ah izdelavo kakšnega majhnega, a kompliciranega sestavnega dela bolj kaže 
vključiti male obrtne kapacitete, kot pa ustanavljati posebne obrate v sklopu 
samega podjetja (avtomobilska industrija — strojni ključavničarji; ladjedel- 
ništvo — mizarji; razna kovinska predelovalna industrija — galvanizerji). V 
gradbeništvu pomenijo zaključna dela ozko grlo. 2e sedaj zasebni obrtniki 
sodelujejo pri teh delih. V bodoče bo možno to sodelovanje spremeniti v trajne 
pogodbene odnose z možnostjo stalnega prehoda v družbeni sektor. Pomembno 
za poživitev trga in asortimenta proizvodov za široko potrošnjo, kakor tudi za 
izvoz, je pogodbeno povezovanje trgovinskih organizacij s samostojnimi obrt- 
niki (pohištvo, lesna galanterija, tekstilna galanterija, izdelki iz plastičnih mas 
ipd.). Možno je pogodbeno povezovanje tudi v storitvenih dejavnostih za oprav- 
ljaj6 storitev izključno ali predvsem med gospodarskimi organizacijami, držav- 
nimi organi, krajevnimi skupnostmi in drugimi družbenimi pravnimi osebami 
ter samostojnimi obrtniki. 

Zakon določa, da poslovni partnerji medsebojne odnose utrdijo s pogodbo 
in določa osnovna načela za sklenitev pogodbe. Poslovno sodelovanje daje pri 
pravilni orientaciji in aktivnem usmerjanju procesa povezovanja možnost, da 
se v privatnem obrtništvu ustvari po družbeni vsebini in tendenci nov' lik 
obrtnika. 

— Zakon nakazuje tudi možnost za prehod obrtnih delavnic samostojnih 
obrtnikov na poslovanje po načelih, ki veljajo za družbene obrtne delavnice. 
Osnovni cilj in smisel, ki se želi s tem doseči, je v tem, da se omogoči tistim 
obrtnikom, ki žele svojo perspektivo in ekonomski interes vezati na stalno 
sodelovanje s socialističnim gospodarstvom, da z družbenimi sredstvi razvijajo 
in razširjajo svojo obrtno delavnico. Ta novost torej predstavlja razvojno pot 
privatnega obrtništva z namenom, da se z udeležbo družbenega gospodarstva 
ob določenih obvezah privatnih obrtnikov, izkoristijo obstoječe in razvijajo 
nove kapacitete obrtništva povsod tam, kjer to opravičujejo družbeni interesi 
in potrebe. Privatni obrtniki kažejo interes in pripravljenost za tako sodelo- 
vanje, materialni pogoji po določbah osnutka zakona pa bodo omogočili trajen 
proces socialistične rekonstrukcije privatnega obrtništva. Važno je pri tem, 
da se bo ta prehod vršil na osnovi prostovoljne volje obrtnika, brez kakršnega- 
koli prisiljevanja v pospeševanju tega procesa. Hitrejši ali počasnejši proces 
bo odvisen od obsega in vesbine pravic samostojnega obrtnika v njegovi de- 
lavnici. Pravice obrtnika v delavnici, ki posluje po načelih družbene delavnice, 
se določajo z zakonom. Konkretni obseg in stvarna vsebina pravic pa se do- 
ločita s pogodbo. 

Ta oblika dela predstavlja vsebinsko važno spremembo v odnosu na dose- 
danjo politiko in obstoječe predpise in ustvarja novo obliko v razvoju tega 
sektorja obrtništva, ki bo lahko v ekonomskem in družbenem pogledu dajal 
nove rezultate. 

Ostala materija, kakor postopek pri ustanavljanju, poslovanju, prene- 
hanju, začasni ustavitvi itd. je v osnutku zakona urejena podobno, kakor v 
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dosedanji ureditvi iz leta 1954. Spremembe so vnesene samo tam, kjer je po- 
kazala dosedanja praksa, da so glede ureditve posameznih vprašanj potrebne 
nekatere dopolnitve ali izpopolnitve, da bi se pravilno razumele pravice in 
dolžnosti pri opravljanju obrtne dejavnosti. Tako predvidevajo teze, da ni 
nujno, da ima delavnica samostojnega obrtnika poslovni prostor v vsakem 
primeru, temveč le tedaj, če to narava dela zahteva (npr. storitve, ki se oprav- 
ljajo na domovih strank, gradbene obrtne dejavnosti in podobno). Predlog za- 
kona predvideva pooblastilo, da Republiški sekretariat za industrijo določi, v 
katerih dejavnostih ni nujno imeti poslovni prostor. Dalje lahko služi kot 
poslovni prostor tudi stanovanje samostojnega obrtnika, seveda ob upošte- 
vanju predpisov, ki veljajo za uporabo stanovanjskih prostorov. Predvideno je 
tudi, da sme imeti samostojni obrtnik poleg glavnega poslovnega prostora — 
delavnice v istem kraju še pomožen poslovni prostor za prodajanje obrtnih 
izdelkov ter za sprejem naročil, za oddajo izdelkov naročnikom in podobno. 

Dosedanja uredba ni imela izrečnih določb glede postopka za primer pre- 
selitve obrtne delavnice. Zato se je razvila praksa, da je moral obrtnik, ki je 
preselil obrtno delavnico iz ene občine v drugo občino, prositi za novo obrtno 
dovoljenje in seveda v novi občini plačati ponovno takso za obrtno dovoljenje. 
Samo pri preselitvah na območju mest, ki so razdeljena na občine, se to ni 
zahtevalo. Da bi bilo jasno, kako je v takih primerih treba ukrepati, predvideva 
osnutek posebno določbo glede preselitve obrtne delavnice samostojnega obrt- 
nika, in sicer v smislu liberalizacije poslovanja delavnic samostojnih obrtnikov 
tako, da ob preselitvi delavnice ni potrebna ponovna ustanovitev obrtne 
delavnice. 

Iz osnutka so v primerjavi z uredbo iz leta 1954 izpadle določbe v zvezi 
z obdavčevanjem, ker je to urejeno v drugih predpisih. 

Zakon dalje točneje določa postopek za nadaljevanje obrtne delavnice po 
umrlem samostojnem obrtniku, za opravljanje obrtnih storitev iz kraja v kraj 
in obrtnih storitev kot postranski poklic. 

Opravljanje obrtnih storitev iz kraja v kraj se je doslej dovoljevalo za 
eno leto in je občinski upravni organ, ki je dovoljenje izdal, lahko to dovoljenje 
iz leta v leto podaljševal pod pogojem, da je imetnik takega dovoljenja po- 
ravnal davčne obveznosti za preteklo leto. Novi osnutek predvideva izdajo 
trajnega dovoljenja za opravljanje take dejavnosti. Tako se zagotovi kontakt 
potujočega obrtnika z občino, ki mu je izdala dovoljenje, predpisuje, da mora 
v začetku vsakega leta priglasiti, da bo še opravljal obrt, ker mu sicer preneha 
obrtno dovoljenje po samem zakonu. 

Glede domače obrti predvideva osnutek, skladno s splošnim zakonom, da 
za domačo obrt ne velja. 

AMANDMAJI 

k predlogu zakona o obrtnih delavnicah samostojnih obrtnikov, ki jih je odbor 
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora sprejel in 
uskladil z odbori Republiškega zbora in zakonodajno-pravne komisije na seji 

30. januarja 1964 

4. člen : V prvem odstavku se drugi stavek spremeni, tako da se glasi: 
»O tem, ali je dejavnost, ki jo opravlja obrtna delavnica, storitvena ali proiz- 
vodna obrt, daje na zahtevo mnenje okrajna gospodarska zbornica; to mnenje 
je obvezno.« 
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V celoti se črta tekst drugega in tretjega odstavka. 
5. člen: V drugem stavku prvega odstavka se besedilo »odloča o dvomu« 

nadomesti z besedilom »daje na zahtevo mnenje«; na koncu odstavka pa se 
pika nadomesti s podpičjem in doda besedilo: »to mnenje je obvezno«. 

7. člen: Drugi odstavek se začne z besedo »Določbe...« 
10. člen: V drugi vrsti se beseda »sposobnost« nadomesti z besedo 

»usposoblj enost«. 
15. člen: V prvi vrsti se beseda »celim« nadomesti z besedo »polnim«. 
19. člen: Besedilo drugega odstavka se v celoti spremeni tako, da se glasi: 
»Kdor opravlja dejavnost iz prejšnjega odstavka, ne sme imeti vajencev.« 
21. člen: V 3. točki se beseda »sodbo« nadomesti z besedo »odločbo«. 
24. člen: Tretji odstavek naj se glasi: »Natančnejše predpise o preverjanju 

strokovne usposobljenosti po prejšnjem odstavku izda republiški sekretariat 
za industrijo, potem ko dobi mnenje republiškega sekretariata za šolstvo.« 

25. člen : V drugem odstavku se zamenja besedni red, tako da se novo 
besedilo glasi: »Republiški sekretariat za industrijo predpiše, v katerih dejav- 
nostih iz prejšnjega odstavka je potreben dokaz o strokovni usposobljenosti.« 

26. člen : V drugem odstavku se beseda »veljavni« nadomesti z besedo 
»posebni«. 

28. člen: Besedilo na začetku druge vrste drugega odstavka »z drugimi 
zainteresiranimi republiškimi organi« se zamenja z besedilom »z drugim pri- 
stojnim republiškim upravnim organom«. 

V drugi vrsti drugega odstavka odpadeta besedi »manjše, toda« 
30. člen: Na koncu drugega odstavka se črta pika in postavi vejica ter 

doda besedilo: »ki ji je priložena odločba iz prvega odstavka tega člena«. 
34. člen : 3. točka se spremeni tako, da se glasi: 
»3. če je samostojnemu obrtniku s pravnomočno odločbo sodišča prepove- 

dano samostojno opravljanje obrti oziroma poklica;«. 
Narekovaji v zadnjem odstavku odpadejo. 
35. člen : V drugi vrsti prvega odstavka se črtajo besede: »če samostojni 

obrtnik«. 
V 1. točki se takoj za številko 1. vstavi besedilo: »če samostojni obrtnik«; 
v 2. točki se takoj za številko 2. vstavi beseda: »če«; 
v 5. točki se črtajo besede: »se ugotovi, da«. 
36. č 1 e n : V tretji vrsti prvega odstavka se črta beseda »strokovnem«. 
V drugem odstavku se v prvi vrsti beseda »nedoletni« zamenja z besedo 

»mladoletni«, vmesni stavek v 4. vrsti, »ki imajo enako strokovno usposob- 
ljenost« pa odpade. 

37. č 1 e n : V točki a) se pred besedo »imena« vstavi beseda »polna«. 
V točki d) istega člena se za besedami »tretjim osebam« besedilo dopolni 

tako, da se glasi: »v primeru izstopa oziroma kasnejšega vstopa samostojnega 
obrtnika v skupno obrtno delavnico;«. 

38. č 1 e n : V drugem odstavku se v prvi vrsti besedi »vsi ustanovitelji« 
nadomestita z »vsak ustanovitelj« in v drugi vrsti beseda »morajo« z »mora«. 
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39. č 1 e n : V drugem odstavku se v drugi vrsti za besedama »strokovno 
usposobljenost« vejica črta in vključi še naslednji tekst »za obrtno dejavnost«. 

46. člen: V tretji vrsti se številka 22. nadomesti s številko 23., pred bese- 
dama »in sicer« v četrti vrsti pa se postavi vejica. 

52. člen: V drugem odstavku se za besedo »sklene« vključi beseda »tudi«. 
53. člen: V drugem odstavku se beseda »organ« pravilno glasi »organu«. 
73. člen : V 2. in 3. vrsti se pred besedo »pogojem« vstavi beseda: »pred- 

pisanim«. 
V zadnjem odstavku se za besedami »za obrt po« besedilo zadnjega dela 

stavka pravilno glasi: »3. točki 35. člena tega zakona.« 
74. člen: V prvem odstavku se črta besedilo »in z dovoljenjem za oprav- 

ljanje obrtnih storitev«. 
75. člen : V deveti vrsti se beseda »premoženjska« nadomesti z besedo 

»materialna«. 
77. člen : črtata se v 2. in 3. točki številka 4 (glede na sprejeti amandma 

k 4. členu). 
Predstavnik Izvršnega sveta je navedene amandmaje sprejel. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

GOSPODARSKI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 
k predlogu zakona o obrtnih delavnicah samostojnih obrtnikov 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
Skupščine SR Slovenije je na seji dne 16. decembra 1963 obravnaval predlog 
zakona o obrtnih delavnicah samostojnih obrtnikov. 

S predlaganim zakonom se ureja dejavnost zasebnikov, ki z lastnim delom 
in svojimi proizvajalnimi sredstvi opravljajo obrtne storitve in obrtno pro- 
izvodnjo. Zlasti opravljanje obrtnih storitev postaja vedno bolj pereče vprašanje. 
Potrebe po njih naraščajo mnogo hitreje kot pa zmogljivosti obrtnih storitvenih 
delavnic. Problematiko obrti je odbor obravnaval še na naslednji seji dne 21. ja- 
nuarja 1964. 

V razpravi o predlogu zakona so bili člani odbora mnenja, naj bi zajel tudi 
gostinske storitve in drobno trgovino. Pri podrobni obravnavi je odbor obširno 
obravnaval vprašanja, kdo naj odloča o tem ali tuji izdelki služijo za uporabo 
izdelkov obrtne delavnice oziroma, ali se v nekem kraju določeni predmeti na- 
vadno prodajajo v obrtni delavnici in pa o pogojih za ustanovitev obrtne de- 
lavnice. 

V zvezi z razpravo je odbor sprejel predloge za spremembo in dopolnitve 
k 5. in 21. členu, in sicer: 

5. člen : na koncu prvega odstavka naj se črtajo besede »okrajna gospo- 
darska zbornica« in nadomestijo z besedilom »pristojni organ občinske skup- 
ščine«. 
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21. člen : doda se nova 5. točka, ki se glasi: »5. da ni v stalnem delovnem 
razmerju«;. Dosedanja 5. točka postane 6. točka. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov predlaga Gospodar- 
skemu zboru, da sprejme predlog zakona o obrtnih delavnicah samostojnih 
obrtnikov z navedenimi spremembami in dopolnitvami. 

Za poročevalca je odbor določil poslanca Tomaža Tomažiča. 
Št.: 313-1 
Ljubljana, 21. januarja 1964 

Poročevalec: Predsednik: 
Tomaž Tomažič Milan Spolarl. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLQyENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za industrijo in promet 

POROČILO 
k predlogu zakona o obrtnih delavnicah samostojnih obrtnikov 

Odbor za industrijo in promet Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije 
je na seji dne 23. januarja 1964 obravnaval predlog zakona o obrtnih delavnicah 
samostojnih obrtnikov, ki ga je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
in je v načelni razpravi poudaril predvsem naslednje: 

Predlog zakona predstavlja znaten napredek v tretmanu zasebne obrti 
v primerjavi z dosedanjim stanjem in ureja to področje s stališča širših potreb 
ter v okviru celotnega gospodarskega in družbenega sistema. 

Odbor je zlasti poudaril pozitivno stran predloga, ki je v tem, da libera- 
lizira pogoje za ustanovitev obrtnih delavnic in daje slehernemu državljanu 
možnost za izvrševanje obrti ali obrti podobne dejavnosti, kar je zlasti po- 
membno glede na dejstva, ki jih odbor za industrijo in promet obširneje obrav- 
nava v svojem poročilu o osnovnih problemih razvoja obrti v SR Sloveniji, ki 
ga daje Republiškemu zboru istočasno v obravnavo. 

Odbor za industrijo in promet smatra nadalje, da določila predloga zakona 
eliminirajo v veliki meri ostanke dosedanje cehovske organizacije na tem pod- 
ročju in omogoča opravljanje obrtne dejavnosti čim večjemu številu ljudi v 
skladu s pravicami in obveznostmi, ki za vsakogar izhajajo iz ustavnih določil. 

Zasebno opravljanje obrti bo v skladu s predlogom tega zakona imelo 
v našem sistemu enako mesto, kot sleherno drugo družbeno koristno delo, prav 
tako pa tudi enake obveznosti do družbe. 

Posebno pozitivno ocenjuje odbor določila o možnostih pogodbenega pove- 
zovanja samostojnih obrtnikov z gospodarskimi organizacijami, občino in z 
drugimi družbeno-pravnimi osebami ter določila o možnostih za ustanavljanje 
pogodbenih družbenih obrtnih delavnic z namenom, da se z udeležbo družbe- 
nega sektorja v gospodarstvu ob fiksnih obvezah privatnih obrtnikov izko- 
ristijo obstoječe in razvijajo nove kapacitete povsod tam, kjer to opravičujejo 
družbeni interesi in potrebe. 
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Odbor je obravnavani predlog zakona o obrtnih delavnicah samostojnih 
obrtnikov v načelu sprejel, na temelju podrobne obravnave pa predlaga k posa- 
meznim členom naslednje amandmaje: 

1. V 4. členu se v celoti črta tekst drugega in tretjega odstavka; 
2. v drugi vrsti 10. č 1 e n a se beseda »sposobnost« nadomesti z besedo 

»usposobi j enost«; 
3. tekst drugega odstavka 19. č 1 e n a se v celoti spremeni tako, da pra- 

vilno glasi: 
»Kdor opravlja dejavnost iz prejšnjega odstavka, ne sme imeti vajencev.«; 
4. v prvi vrsti tretjega odstavka 24. člena se besedi »Natančnejše pred- 

pise« nadomestita z besedama »Natančnejša navodila«; 
5. v drugem odstavku 28. člena odpadeta v drugi vrsti besedi »manjše, 

toda«; 
6. na koncu drugega odstavka 30. člena se pika črta in doda naslednje 

besedilo: »oziroma na podlagi odločbe iz 1. odstavka tega člena.«; 
7. narekovaji v zadnjem odstavku 34. člena odpadejo; 
8. v drugem odstavku 36. člena se v prvi vrsti beseda »nedoletni« nado- 

mesti z besedo »mladoletni«, vmesni stavek v četrti vrsti: »ki imajo enako 
strokovno usposobljenost« pa odpade; 

9. v točki a) 37. člena se pred besedo »imena« vstavi beseda »cela«. 
V točki d) istega člena se za besedama »tretjim osebam« stavi podpičje, 

ostalo besedilo te točke pa črta; 
10. v drugem odstavku 39. člena se v drugi vrsti izza besed »strokovno 

usposobljenost« vejica črta in vključi še naslednji tekst: »za obrtno dejavnost,«; 
11. v drugem odstavku 52. člena se za besedo »sklene« vključi beseda 

»tudi«; 
12. v drugem odstavku 53. člena se beseda »organ« pravilno glasi 

»organu«; 
13. v drugi vrsti prvega odstavka 64. člena se črta beseda »družbene«; 
14. v zadnjem odstavku 73. člena se za besedami »za obrt po« besedilo 

zadnjega dela stavka pravilno glasi: »3. točki 35. člena tega zakona.«; 
15. v prvem odstavku 74. č 1 e n a se črta besedilo »in z dovoljenjem za 

opravljanje obrtnih storitev«; 
16. vrstni red besedila 1. odstavka 75. člena se spremeni tako, da stili- 

stično pravilno glasi: »Premoženjska korist, dosežena z neupravičenim oprav- 
ljanjem obrti ali druge gospodarske dejavnosti oziroma z dopolnilnim delom 
drugih in z delom vajencev, ki jih je kdo imel v nasprotju z zakonom, se od- 
vzame, če za opravljanje obrti ni ustanovljena obrtna delavnica, ali če obrtna 
delavnica opravlja dela, ki ne spadajo v področje obrti, ki je njen poslovni 
predmet; če uporablja obrtna delavnica dopolnilno delo drugih delavcev v na- 
sprotju z zakonom; če se opravljajo posamezne storitvene dejavnosti brez dovo- 
ljenja (17. člen); če osebe iz 18. člena tega zakona opravljajo storitve, ki jih 
niso priglasile občinskemu upravnemu organu za obrt, ali če osebe iz 17. in 
18. člena tega zakona uporabljajo dopolnilno delo drugih ali, če osebe iz 17. in 
18. člena tega zakona uporabljajo dopolnilno delo drugih ali imajo vajence.« 

Predstavnik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije se je s predlaganimi 
amandmaji v celoti strinjal. 

Predlog zakona o obrtnih delavnicah samostojnih obrtnikov so obravnavah 
še naslednji odbori: odbor za organizacijsko-politična vprašanja in odbor za 
splošna gospodarska vprašanja pri Republiškem zboru ter odbor za prouče- 
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vanje zakonskih in drugih predlogov pri Gospodarskem zboru Skupščine SR 
Slovenije. 

Navedeni odbori so v načelni razpravi predlog zakona sprejeli, amand- 
maje k posameznim členom pa sta predlagala samo odbor za splošna gospo- 
darska vprašanja pri Republiškem zboru in odbor za proučevanje zakonskih 
in drugih predlogov pri Gospodarskem zboru Skupščine SR Slovenije. 

Odbor za industrijo in promet je v celoti upošteval amandmaja odbora 
za splošna gospodarska vprašanja, ki se nanašata na 10. in 34. člen predlaga- 
nega zakona. Predlog tega odbora, da se 77. in 78. člen združita in da se prvi 
odstavek novega združenega člena glasi: »Z denarno kaznijo do 300 000 dinarjev 
se kaznuje« ter, da se zadnji odstavek obeh dosedanjih členov črta, odbor za 
industrijo in promet v svojem predlogu amandmajev ni upošteval, temveč je 
predlog za spremembo obeh členov dostavil zakonodajno-pravni komisiji s 
prošnjo, da o njem dokončno odloči in ustrezni predlog sporoči neposredno 
Republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
Skupščine SR Slovenije je v zvezi z zakonom o obrtnih delavnicah samostojnih 
obrtnikov predlagal naslednja dva amandmaja in sicer: 

5. člen: na koncu prvega odstavka se črta besedilo »okrajna gospodarska 
zbornica« in vnese »pristojni organ občinske skupščine«; 

21. člen: Doda se nova 5. točka, ki se glasi: »5. da ni v stalnem delovnem 
razmerju;«, sedanja 5. točka postane 6. točka. 

Odbor za industrijo in promet Republiškega zbora je na seji obravnaval 
tudi amandmaje odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospo- 
darskega zbora in zavzel pri tem naslednja stališča: 

Odbor smatra, da lahko strokovna mnenja o tem, ali je dejavnost, ki jo 
opravlja obrtna delavnica, storitvena ali proizvodna obrt, da je le institucija, 
ki se z večjo strokovno usposobljenostjo bavi s problematiko določenega gospo- 
darskega področja. To pa so oziroma naj bi bile po mnenju odbora le gospo- 
darske zbornice. Poleg tega je to ena od skupno samo dveh kompetenc, ki jih 
predloženi zakon daje okrajnim gospodarskim zbornicam. 

Glede amandmaja k 21. členu pa odbor predpostavlja, da bi v praksi lahko 
prišlo do težav pri samem postopku ustanavljanja obrtnih delavnic, če za tako 
ustanovitev zaprosi oseba, ki je ob predložitvi vloge za ustanovitev še v delov- 
nem razmerju. 35. člen zakona pa itak določa, da lahko občinski upravni organ, 
pristojen za obrt, odloči, da obrtna delavnica preneha, če se ugotovi, da je 
samostojni obrtnik v stalnem delovnem razmerju (5. točka 35. člena). 

Zaradi tega odbor za industrijo in promet ne predlaga sprememb in dopol- 
nitev k 5. in 21. členu. 

Odbor za industrijo in promet predlaga Republiškemu zboru Skupščine 
SR Slovenije, da predlog zakona o obrtnih delavnicah samostojnih obrtnikov 
sprejme s spremembami v besedilu posameznih členov, kot jih navaja predlog 
amandmajev v tem poročilu. 

5t.: 313-1 
Ljubljana, 27. januarja 1964 

Predsednik : 
Stane Dolenc 1. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 

k predlogu zakona o obrtnih delavnicah samostojnih obrtnikov 

Zakonodajno-pravna komisija je na svoji seji dne 28. januarja 1964 obrav- 
navala predlog zakona o obrtnih delavnicah samostojnih obrtnikov, skupaj z 
amandmaji odbora za industrijo in promet Republiškega zbora in odbora za 
proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora Skupščine 
SR Slovenije. 

Amandmaje odbora za industrijo in promet Republiškega zbora k čl. 4, 10, 
19, 28, 34, 36, 39, 52, 53, 73, 74 predloga je predstavnik Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije sprejel in so torej postali sestavni del zakonskega predloga. 

Zakonodajno-pravna komisija predlaga še naslednje amandmaje in redak- 
cijske spremembe: 

1. V 1. odstavku 4. člena se drugi stavek spremeni, tako da se 
glasi: »O tem, ali je dejavnost, ki jo opravlja obrtna delavnica, storitvena ali 
proizvodna obrt, daje na zahtevo mnenje okrajna gospodarska zbornica; to 
mnenje je obvezno.« 

Ta sprememba je potrebna zato, da se uskladi besedilo 1. odstavka 4. člena 
z besedilom 1. odstavka 5. člena, kjer se daje gospodarski zbornici pravica, da 
odloča o tem, ali tuji izdelki služijo za uporabo izdelkov obrtne delavnice, 
oziroma ali se v nekem kraju določeni predmeti navadno prodajajo v obrtni 
delavnici. V obeh primerih gre namreč za enako vlogo okrajne gospodarske 
zbornice, ki daje svoje strokovno stališče, zato ni razloga, da bi gospodarska 
zbornica enkrat o tem odločala, drugič pa dajala mnenje. Treba pa je zagotoviti, 
da bo to mnenje, ki je strokovnega značaja, obvezno za upravni in vsak drug 
organ. 

2. V 1. odstavku 5. člena se v 2. stavku besedilo »odloča v dvomu« 
nadomesti z besedilom »daje na zahtevo mnenje«; na koncu odstavka pa se pika 
nadomesti s podpičjem in doda besedilo: »to mnenje je obvezno«. 

3. 2. odstavek 7. člena se začne z besedo »Določbe...« 
4. V 15. členu se v 1. vrsti beseda »celim« nadomesti z besedo »polnim«. 
5. V 3. točki 21. člena se beseda »sodbo« nadomesti z besedo 

»odločbo«. 
6. V 3. odstavku 24. člena se beseda »navodila« nadomesti z besedo 

»predpise«. 
Odbor za industrijo in promet je predlagal amandma k zakonskem pred- 

logu, po katerem naj se v 3. odst. 24. člena beseda »predpise« nadomesti z be- 
sedo »navodila«, kar je predstavnik predlagatelja sprejel. Zakonodajno-pravna 
komisija pa meni, da bi to pomenilo zoževanje pravice upravnega organa, da 
izda take predpise, ki se bodo v konkretnem slučaju pokazali potrebni, ni pa 
nujno, da bodo to ravno navodila. Možni so tudi drugi akti, zlasti npr. pravilnik. 
Beseda »predpis« pa zajema tako navodila kot vse druge akte, ki jih upravni 
organ lahko izda. 

7. Predstavnik predlagatelja je pri obravnavanju 3. odstavka 
24. člena predlagal amandma, ki ga je zakonodajno-pravna komisija spre- 
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jela in po katerem se 3. odstavek 24. člena glasi: »Natančnejše predpise o pre- 
verjanju strokovne usposobljenosti po prejšnjem odstavku izda Republiški se- 
kretariat za industrijo, potem ko dobi mnenje Republiškega sekretariata za 
šolstvo.« 

8. V 2. odstavku 25. člena se zamenja besedni red, tako da se novo 
besedilo glasi: »Republiški sekretariat za industrijo predpiše, v katerih dejav- 
nostih iz prejšnjega odstavka je potreben dokaz o strokovni usposobljenosti.« 

9. V 2. odstavku 26. člena se beseda »veljavni« nadomesti z besedo 
»posebni«. 

Veljaven je namreč vsak predpis, tu pa so mišljeni posebni predpisi s pod- 
ročja stanovanjske zakonodaje. 

10. V 2. odstavku 28. člena se besedilo: »z drugimi zainteresiranimi, 
republiškimi organi« nadomesti z »z drugim pristojnim republiškim upravnim, 
organom«. 

11. Odbor za industrijo in promet Republiškega zbora Skupščine SR Slo- 
venije je predlagal k 30. členu amandma, po katerem se na koncu drugega 
odstavka pika črta in doda besedilo: »oziroma na podlagi odločbe iz 1. odstavka 
tega člena«. Ker je predstavnik Izvršnega sveta ta amandma sprejel, je postal 
amandma tudi sestavni del zakonskega predloga. 

Zakonodajno-pravna komisija pa meni, da sprememba v taki obliki vnaša 
nejasnost, ker je po spremenjenem besedilu možno vpisati spremembe v register 
samo na podlagi odločbe iz prejšnjega odstavka, ne pa tudi na podlagi prigla- 
sitve samostojnega obrtnika. Zato zakonodajno-pravna komisija predlaga na- 
slednji amandma: na koncu 2. odstavka 30. člena se namesto pike 
postavi vejica in doda besedilo: »ki ji je priložena odločba iz prvega odstavka 
tega člena.« 

12. Spremeni se 3. točka 34. člena tako, da se glasi: »3. če je samo- 
stojnemu obrtniku s pravnomočno odločbo sodišča prepovedano samostojno 
opravljanje obrti oz. poklica;«. Ta sprememba je potrebna, ker naš kazenski 
sistem ne pozna več kazni prepovedi opravljanja poklica. 

13. V 2. vrsti I. odstavka 35. člena se črtajo besede: »če samo- 
stojni obrtnik«. 

V 1. točki istega člena se takoj za št. 1. vstavi besedilo: »če samostojni 
obrtnik«; 

v 2. točki istega člena se takoj za št. 2. vstavi beseda: »če«; 
v 5. točki istega člena se črtajo besede: »se ugotovi, da«. 
14. V 3. vrsti 36. člena se črta beseda »strokovnem«. Sprememba je 

potrebna, ker tudi 32. člen, na katerega se 36. člen sklicuje, ne govori o »stro- 
kovnem« poslovodju. 

15. Odbor za industrijo in promet Republiškega zbora Skupščine SR Slo- 
venije je v točki a) 37. člena predlagal amandma, po katerem se pred 
besedo »imena« vstavi beseda »cela«. Zakonodajno-pravna komisija meni, da 
je treba besedo »cela« nadomestiti z besedo »polna«, ker je to točnejši prevod 
srbskohrvatske besede »puna«, ki jo uporablja splošni zakon o obrtnih delav- 
nicah samostojnih obrtnikov. 

16. Po amandmaju Odbora za industrijo in promet, ki ga je predstavnik 
Izvršnega sveta sprejel, se v točki d) 37. č 1 e n a za besedama »tretjim 
osebam« vstavi podpičje; ostalo besedilo te točke pa se črta. 

Po mnenju zakonodajno-pravne komisije tak amandma ni sprejemljiv, ker 
bistveno menja vsebino točke d) 37. člena. Ta točka namreč določa, da je med 
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drugim s pismeno pogodbo treba urediti vprašanja, ki se nanašajo na pravice 
in dolžnosti samostojnega obrtnika le v primeru njegovega izstopa ali kasnej- 
šega vstopa v skupno obrtno delavnico. Določbe o materialni odgovornosti na 
sploh pa vsebujejo že drugi predpisi. Zaradi jasnosti komisija predlaga, da se 
besedilo točke d) spremeni tako, da se za besedami »tretjim osebam« dostavi 
besedilo: »v primeru izstopa oziroma kasnejšega vstopa samostojnega obrtnika 
v skupno obrtno delavnico«. 

17. V 2. odstavku 38. člena se v 1. vrsti besedi »vsi ustanovitelji« 
nadomestita z »vsak ustanovitelj« in v 2. vrsti beseda »morajo*< z »mora«. 

18. V 46. členu se v 3. vrsti številka 22. nadomesti s številko 23., pred 
besedama »in sicer« v 4. vrsti pa se postavi vejica. 

19. Odbor za industrijo in promet Republiškega zbora Skupščine SR Slove- 
nije je predlagal, da se v 2. vrsti 64. člena črta beseda »družbene«, kar je 
predstavnik predlagatelja sprejel. Zakonodajno-pravna komisija pa meni, da ta 
amandma ni sprejemljiv, ker je besedilo 64. člena identično z besedilom 38. člena 
splošnega zakona o obrtnih delavnicah samostojnih obrtnikov; zakonodajalec 
je posebno poudaril, da gre v tem primeru za družbene sklade. Zato Komi- 
sija predlaga, da beseda »družbene« v 2. vrsti 1. odstavka 64. člena ostane. 

20. V 2. in v 3. vrsti 74. člena se pred besedo »pogojem« vstavi 
beseda: »predpisanim«. Pogoji za ustreznost poslovnih prostorov in za zdrav- 
stveno varstvo potrošnikov morajo biti namreč predpisani s splošnim aktom 
pristojnega organa, ker bi sicer obstajala možnost samovoljnega postavljanja 
takih pogojev. 

21. Odbor za industrijo in promet Republiškega zbora Skupščine SR Slo- 
venije je predlagal, da se spremeni vrstni red besedila 75. člena in je 
predstavnik Izvršnega sveta ta amandma sprejel. 

Zakonodajno-pravna komisija meni, da je iz zakonodajno-tehničnega vidika 
pravilnejši prvotni tekst, ki je v celoti povzet po 45. členu splošnega zakona 
o obrtnih delavnicah samostojnih obrtnikov in predlaga, da prvotni tekst ostane 
nespremenjen. 

22. V 77. členu se črtata v 2. in 3. točki številki 4 (glede na sprejeti 
amandma k 4. členu). 

23. V 75. členu se v 9. vrsti beseda »premoženjska« nadomesti z besedo 
»materialna«. Izraz »materialen« namreč zakon uporablja v 77. in 78. členu 
v istem pomenu kot v 75. členu; enak izraz uporablja tudi temeljni zakon o 
prekrških. 

Predstavnik Izvršnega sveta, ki je prisostvoval seji zakonodajno-pravne 
komisije, je vse zgoraj navedene amandmaje sprejel. 

Zakonodajno-pravna komisija je obravnavala tudi amandmaje odbora za 
proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora k 5. in 21. 
členu. V zvezi z amandmajem k 5. členu, po katerem naj bi mnenje o tem, ali 
tuji izdelki služijo za uporabo izdelkov obrtne delavnice, oziroma ali se v nekem 
kraju določeni predmeti navadno prodajajo v obrtni delavnici, dajal pristojni 
organ občinske skupščine, zakonodajno-pravna komisija meni, da je okrajna 
gospodarska zbornica za dajanje takega mnenja bolj poklicana, zlasti, ker se 
z večjo strokovnostjo bavi s problematiko določenega gospodarskega področja. 
Prav tako se komisija ne strinja z amandmajem k 21. členu, po katerem naj 
se točka 5 21. člena glasi: »5. da ni v stalnem delovnem razmerju«. Taka dopol- 
nitev zakona bi utegnila povzročiti nejasnosti in nesporazume, kajti redoma bo 
tisti, ki bo prosil za dovoljenje, da ustanovi obrtno delavnico, v stalnem delov- 
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nem razmerju, dokler ne uredi vseh formalnosti in mu bo delovno razmerje 
prenehalo šele, ko si bo izposloval dovoljenje za ustanovitev obrtne delavnice. 
Razen tega pa je v 35. členu določeno, da obrtnik ne more biti v stalnem de- 
lovnem razmerju. 

Glede na navedeno zakonodajno-pravna komisija meni, da je predlog za- 
kona o obrtnih delavnicah samostojnih obtrnikov z zgoraj predlaganimi spre- 
membami v skladu z ustavo in s pravnim sistemom ter predlaga, da ga pristojna 
zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta. 
Št.: 313-1/64 
Ljubljana, 28. januarja 1964 

Predsednik: 
dr. Josip Globevnik 1. r. 

PREDLOG ODLOKA 

o potrditvi zaključnega računa republiškega investicijska sklada za leto 1962 

Na podlagi 148. člena Ustave Socialistične republike Slovenije ter v zvezi 
z 2. odstavkom 31. člena uredbe o družbenih investicijskih skladih (Ur. 1. FLRJ 
št. 22/56) je sprejela Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji Repu- 
bliškega zbora in na seji Gospodarskega zbora dne 31. januarja 1964 

ODLOK 

o potrditvi zaključnega računa republiškega investicijskega sklada za leto 1962 

I. 

Potrjuje se zaključni račun republiškega investicijskega sklada za leto 1962 
z naslednjim stanjem na dan 31. decembra 1962: 

v ooo 

1. skupna sredstva sklada  32 527 370 
2. porabljena sredstva  28 528 112 
3. neporabljena sredstva  3 999 258 

II. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

A 

Službi družbenega knjigovodstva — finančni inšpekciji v Ljubljani je pred- 
ložila Splošna gospodarska banka v Ljubljani zaključni račun Republiškega 
investicijskega sklada dne 15. maja 1962, v pregled. Ker je opravila predhodni 
pregled že Služba družbenega knjigovodstva — finančna inšpekcija, Beograd 
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iz vidika materialnega poslovanja v dneh od 11.—23. aprila 1963, se je tukajšnja 
finančna inšpekcija omejila le na formalno pravilnost zaključnega računa in 
kontrolo izvršitve nalogov o ugotovljenih pomanjkljivostih po zvezni finančni 
inšpekciji. Pri tem pregledu, ki je bil izvršen dne 30. avgusta 1963 je bilo 
ugotovljeno, da je zaključni račun republiškega investicijskega sklada formalno 
pravilno sestavljen, da vsebuje vse predpisane priloge, da ga je pregledal 
upravni odbor Splošne gospodarske banke ter tudi odobril. Prav tako je fi- 
nančna inšpekcija Ljubljana ugotovila, da so bile po SDK — finančne inšpek- 
cije Beograd ugotovljene pomanjkljivosti medtem odpravljene. S pregledom 
izvršenim v skladu z zakonom o družbenem knjigovodstvu (Ur. 1. FLRJ 
št. 39/62) in ostalih predpisih, je finančna inšpekcija ugotovila pravilnost pred- 
loženega zaključnega računa. 

Splošna gospodarska banka je na osnovi uredbe o družbenih investicijskih 
skladih (Ur. 1. FLRJ št. 22/56) ter navodil za sestavo zaključnih računov druž- 
benih investicijskih skladov (Ur. 1. FLRJ št. 7/63) predložila zaključni račun 
republiškega investicijskega sklada za leto 1962 v potrditev. 

Zaključni račun republiškega investicijskega sklada potrdi na podlagi 148. 
člena Ustave Socialistične republike Slovenije ter v zvezi z 2. odstavkom 31. 
člena uredbe o družbenih investicijskih skladih Skupščina Socialistične 
republike. 

B 

Politika investicijskih vlaganj je bila v skladu s smernicami Resolucije 
o perspektivnem razvoju gospodarstva SR Slovenije v obdobju 1961-1965 in z 
Resolucijo o politiki gospodarskega razvoja za leto 1962. 

Stanje proizvajalnih sredstev, vedno večja decentralizacija sredstev za 
investicije ter naloge o investicijski izgradnji našega gospodarstva so nare- 
kovale, da se sredstva republiškega investicijskega sklada okrepijo s sredstvi 
gospodarskih organizacij. Na ta način republiški investicijski sklad kreditira 
tudi izgradnjo industrijskih objektov, za kar po resoluciji o politiki gospodar- 
skega razvoja v letu 1962 ni bito posebej zagotovljenih sredstev. 

Skladno s smernicami citirane resolucije je določena politika kreditiranja 
investicijskih naložb. Podatki o odobrenih kreditih in predvidenih efektih 
kažejo, da je to možno doseči tem bolj, v čim večji meri bodo združena tudi 
sredstva gospodarskih organizacij. 

I. Osnove investicijske politike 

Osnove investicijske politike za razvoj posameznih gospodarskih področij 
v letu 1962 so dane z resolucijo o perspektivnem razvoju gospodarstva Ljudske 
republike Slovenije v obdobju 1961—1965 in z resolucijo o politiki gospodar- 
skega razvoja za leto 1962. V teh dokumentih dane smernice so se na področju 
razširjene reprodukcije realizirale tudi s sredstvi republiškega investicijskega 
sklada. 
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Medtem ko v preteklih letih ni bilo možno s sredstvi republiškega investi- 
cijskega sklada v večji meri vplivati na gospodarsko gibanje, so bila v letu 
1962, kakor rečeno sredstva republiškega investicijskega sklada okrepljena z 
zbranimi sredstvi skladov gospodarskih organizacij. 

Sredstva sklada so bila, ob upoštevanju osnovnih ciljev ekonomske poli- 
tike, tako glede porasta proizvodnje, kakor tudi produktivnosti dela, izvoza in 
družbenega standarda, usmerjena predvsem za namene, kjer so naložbe kratko- 
ročne in ki zagotavljajo najugodnejše efekte, na drugi strani pa tudi za namene, 
ki so osnova za nadaljnji razvoj gospodarstva SR Slovenije. Te naložbe so 
zato večje in je vezava teh sredstev oziroma vračilo teh kreditov pogojena 
na daljše roke. 

Na podlagi tako sprejetih načel je bila določena naslednja investicijska 
politika sklada: 

1. industrijska proizvodnja v SR Sloveniji terja strukturne spremembe, 
ta pa je pogojena z večjimi investicijskimi naložbami, zlasti v kemično indu- 
strijo, ki izkorišča domačo surovinsko osnovo. Na podlagi tega naj kreditira 
republiški investicijski sklad v letu 1962 praviloma le naložbe v industrijo, 
energetiko, elektroindustrijo, kemično industrijo in kemično predelavo lesa; 

2. kmetijstvu namenjena sredstva naj se uporabijo za udeležbo h kreditom 
iz splošnega investicijskega sklada in za razvoj za kmetijstvo pomembnih inve- 
sticij, ki jih ta sklad ne kreditira; 

3. za promet določena sredstva se naj uporabijo za kreditiranje cestnega 
sklada, za gradnjo in rekonstrukcijo cest, za nadaljevanje del pristanišča v 
Kopru, letališča Brniki ter za železniško prometno vozlišče v Ljubljani; 

4. v turizmu in gostinstvu pa za usposabljanje začetih in nedokončanih 
objektov in za gradnjo novih, v turistično pomembnejših krajih. 

II. Izvajanje investicijske politike 

Skladno s tako postavljenimi načeli, je Splošna gospodarska banka razpi- 
sala 3 natečaje in sicer: 

za odobravanje kreditov v industriji, 
za odobravanje kreditov v kmetijstvu in 
za odobravanje kreditov turizmu in gostinstvu. 
Pogoji natečaja so> bili v skladu s prej navedenimi intencijami resolucije. 

III. Odobreni krediti — tranša za leto 1962 

Pri odobravanju investicijskih kreditov za osnovna in obratna sredstva, 
kakor tudi za negospodarske investicije, je Splošna gospodarska banka upo- 
števala smernice, ki so nakazane v resoluciji o politiki gospodarskega razvoja 
SR Slovenije v letu 1962. Tako so imele gospodarske in druge organizacije v 
letu 1962 na razpolago naslednje kredite — tranše, odobrene v tem ali prejšnjih 
letih in sicer: 
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(v milij.) 
Za osnovna sredstva 
Industrija  5 638,0 
Kmetijstvo  2 365,9 
Gozdarstvo    79,9 
Gradbeništvo  1,8 
Promet   1 054,0 
Trgovina, turizem in gostinstvo  1 635,6 
Obrt   37,is 
Komunalna dejavnost   . . 5,9 
Kulturno socialna dejavnost  223,7 
Dejavnost državnih organov  86,0 

Skupaj za osnovna sredstva  11 128.1 
Za negospodarske investicije  939,9 
Za cestni sklad in JKB (Emona)  1 477,0 

Skupaj . . . 13 545,0 
Za obratna sredstva pa 395,7 
Industrija   40,0 

Kmetijstvo    435,7 

IV. Efekt investicijskih naložb 

Po končani investicijski izgradnji objektov, za katere je banka odobrila 
osnovne kredite v letu 1962, bo povečana 

(v milij.) 

— vrednost proizvodnje za  10 513,6 
— narodni dohodek za  4 059,4 
— osebni dohodek za  995,7 
— skladi gospodarskih organizacij pa za . . . 888,3 

Velika večina objektov bo dovršena leta 1964, tako da pričakujemo pri- 
kazano povečanje leta 1965. 

V. Koriščenje kreditov 

Od skupno 13 545,0 milijonov odobrenih kreditov — tranš za leto 1962 je 
izkoriščeno 

(v milij.) 

— za osnovna sredstva  8 053,7 
— za negospodarske investicije  939,7 
— za cestni sklad, Jugoslovanski kmetijski banki 1 488,0 

10 481,4 
— za obratna sredstva  441,3 

Od skupno 8053,7 milijonov koriščenih kreditov za osnovna sredstva 
odpade 

% 

— za osnovne kredite  2303,0 28,6 
— na kredite za udeležbo k OIF  5750,7 71,4 

Skupaj . . . 8053,7 100 
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Poleg kreditov RIF, ki so bili odobreni in izkoriščeni kot osnovni krediti 

v znesku din    

so gospodarske organizacije prispevale 
1962 naslednjo udeležbo: 

— iz kreditov OLO   
— iz kreditov ObLO  
— iz lastnih skladov  

% 
. . . 2303,0 52,3 

v letu 

. . . 558,2 12,7 

. . . 457,1 10,4 

. . . 1083,2 24,6 

Skupaj . . . 4401,5 100 

Iz tega je videti, da je RIF zagotovil skoraj 3-krat več sredstev za udeležbo 
k OIF, kot pa za osnovne kredite. Na drugi strani je pa razmerje med krediti 
RIF in udeležbo gospodarskih organizacij k temu kreditu 52,3 : 47,7. 

VI. Realizacija dohodkov in izdatkov 
republiškega investicijskega sklada 

Poleg dohodkov, ki so navedeni v bilanci kot izvirni dohodki sklada 
v letu 1962 

(v mili j.) 
in znašajo  11 729,4 

so bila v tem letu na razpolago še naslednja 
sredstva: 

— anuitete, plačane v letu 1962   1998,7 
— vrnjeni kratkoročni in posebni krediti . . . 2062,4 
— prenesena sredstva iz leta 1961   2180,5 6 241,4 

Skupaj... 17 970,8 
Neposredni izdatki po bilanci  2698,6 
Dispozicije na potu 31. 12. za KB  21,3 2 707,4 

15 263,4 
18,4 

15 281,8 

Odobreni krediti 

— za osnovna sredstva  7666,3 
— za obratna sredstva  390,3 
— za posebne namene  392,3 
— za kratkoročno kreditiranje  2833,5 11 282,4 

neizkoriščena sredstva  3 999,4 
od tega blokirano  1 532,9 

medtem ko blokirana sredstva lahko uporabijo za kritje odobrenih in izko- 
riščenih kreditov za obratna sredstva. 

Dohodek sklada, ki je izkazan v bilanci za leto 1962 v znesku din 11 729,4 
mili j., je v primerjavi s predvidevanji resolucije realiziran takole: 
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Predvideno Realizirano % 

Prispevek družb, skladu  5710,0 5395,6 96,5 
Ru« prispevek ............ 130,0 186,2 143,2 

Tečajne razlike iz turizma  65,0 92,9 142,9 
Kred. iz sred. gosp. organ, in družbenih skladov 3000,0 3928,0 130,9 
Dotacije iz družbenih skladov  135.5 
Dotacije RIF — del za kmetijstvo  — 1J00,0- 
Ostali dohodek  28>° 179,2 640,0 

Predviden priliv prispevka družbenemu skladu ni bil dosežen, ker so 
gospodarske organizacije v nekaterih primerih razporedile sredstva po bilanci 
za leto 1961 v sklade šele v začetku leta 1963, delno pa tudi zaradi tega, ker ni 
bila dosežena predvidena delitev med skladi gospodarskih organizacij. 

Za več kot dvainpolkratno povečanje vplačila obresti moramo iskati 
vzroke v povečanem obsegu poslovanja s sredstvi RIF, delno pa tudi v pove- 
čani obrestni meri in opreznem planiranju. 

Po resoluciji predvidenih 3000,0 milij. kreditov iz sredstev gospodarskih 
organizacij za okrepitev republiškega investicijskega sklada, je presežena za 
928,0 milij. ali 30,9 %>. Tako zbrana sredstva so uporabljena za kreditiranje 
investicijskih naložb v industriji. 

Izkazani znesek 135,5 milij. je dotacija republiškemu investicijskemu skladu 
iz ostanka sredstev likvidiranega republiškega gozdnega sklada. Ta sredstva 
se po predpisih o likvidaciji republiškega gozdnega sklada morejo uporabiti 
za investicije v gozdarstvu (plantaža). V znesku 179,2 milij. ostalih dohodkov 
so zajela: 

(v milij.) 
— vrnjena sredstva od tekstilne tovarne v Aj- 

dovščini   100,0 
— anuitete iz leta 1953 . .    32,1 
— ostalo   47,1 

Poleg tega so v preteklem letu izterjali še: 

— kratkoročne kredite, katere je leta 1961 odo- 
brila JIB in jih do konca 1961. leta ni izterjala 
v znesku _  097'! 

— in posebne kredite v višini  1327,4 

Tudi pri izdatkih se ugotavljajo večje razlike med predvidenimi in dejan- 
skimi izdatki in sicer: (v milij.) 

Predvideno Realizirano % 

— obvezna rezerva   931,/ 962,5 103,4 
— odplačilo kreditov gospodarskim organizaci- 

jam in družbenim skladom  445,0 946,1 212,6 
— obresti od sredstev RIF  270,0 328,0 121,5 
— premije gostinstvu  58,5 61,3 , 
— ostali izdatki  129>5 1400'8 1BW'9 
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Obvezna rezerva je večja zaradi večjega priliva nekaterih vrst dohodkov, 
znesek odplačil kreditov gospodarskih organizacij pa zaradi večjih kreditov, ki 
so jih gospodarske organizacije kreditirale RIF za krajši čas. 

V vsoti ostalih izdatkov so zajeti: 
— odplačilo za HE Vuhred  110,7 
— prenos na oročena sredstva (za cesto Ljuto- 

mer—Ormož; Ptuj)  50,0 
— prenos na RIF — del za kmetijstvo .... 1100,0 
— obresti kreditov RIF od gosp. organizacij . . 65,0 
— provizija bank   . . 73,5 
— ostali izdatki  1,6 

VII. Plačevanje anuitet 

Posebna pozornost v letu 1962 je bila posvečena pravočasni izterjavi zapadlih 
anuitet. Uspeh teh prizadevanj se kaže v znižanju neplačanih obveznosti konec 
leta v primerjavi s preteklim letom tako, da so znašale neplačane anuitete 
kreditov za osnovna sredstva in negospodarske investicije: 

(v milij.) 
Indeks 

Leta 1961 din 253,3 100 
Leta 1962 din 65,5 26 

Neplačane anuitete v znesku din 65,5 milij. predstavljajo nasproti znesku 
zapadlih anuitet (din 2108,1 milij.) 3 °/o. 

Neplačane obveznosti so zapadle pretežno v zadnjem mesecu oziroma 
zadnjem četrtletju leta 1962. 

Za negospodarske investicije so dolžniki poravnali vse zapadle obveznosti 
(znesek dolga 15 937.—), izkazani znesek pa predstavlja samo stroške, ki so 
obračunani konec leta. 

Neplačane obveznosti za obratna sredstva so se povečala v primerjavi s 
preteklim letom: 

(v milij.) 
Indeks 

Od 3,6 v letu 1961 100 
na 5,3 v letu 1962 147 

Vendar je v tem znesku le ena anuiteta za Kemično tovarno Kočevje 
0,6 zapadla v decembru 1962, ostanek 4,9 milij. pa so stroški in obresti. 

Za pravočasno izterjavo zapadlih anuitet so se posluževali vseh možnosti, 
ki so za primere običajne, razen tožb. 

VII. Tuja sredstva 

Po resoluciji o politiki gospodarskega razvoja SR Slovenije v letu 1962 so 
sredstva republiškega investicijskega sklada okrepljena s sredstvi, ki so jih 
kreditirale gospodarske organizacije ali pa so pripadala skladu po zakonitih 
predpisih. 
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(v milij.) 

V začetku leta so znašala tuja sredstva . . . . 

V letu 1962 povečanje za 
— sredstva kreditov cd gospodarskih organizacij 

■— kredit iz družbenih skladov  
— kredit iz likvid. mase zadružnih hranilnic . . 

Zmanjšano pa za 
— vrnjene kredite gospodarskim organizacijam 

Skupna tuja sredstva konec leta  

1560,5 

3648,0 
87,0 

193,0 

946,1 

4542,4 

S tako pridobljenimi sredstvi so kreditirane investicije predvsem na pod- 
ročju industrije, za katero po citirani resoluciji ni bilo zagotovljenih sredstev 
za nove kredite. 

Vsa ta sredstva pa mora republiški investicijski sklad vrniti gospodarskim 
organizacijam v določenih rokih leta 1963, razen sredstev likvidacijske mase 
zadružnih hranilnic. 

Predlagamo, da se zaključni račun republiškega investicijskega sklada 
potrdi. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za družbeni plan in finance 

k predlogu odloka o potrditvi zaključnega računa republiškega investicijskega 
sklada za leto 1962 

Odbor za družbeni plan in finance Republiškega zbora je na svoji 7. redni 
seji dne 23. januarja 1964 razpravljal o predlogu odloka o potrditvi zaključnega 
računa republiškega investicijskega sklada za leto 1962, ki ga je predložil 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Odbor za družbeni plan in finance je predlog odloka soglasno sprejel. 
V razpravi o predlogu odloka je odbor ocenjeval uspešnost financiianja 

investicij iz republiškega investicijskega sklada v letu 1962 v smislu takiat- 
nega kreditnega sistema. Pri tem se je pokazalo, da so vzroki za to, da razpo- 
ložljiva sredstva niso bila v celoti izkoriščena v tem, da je bil plasma sredstev 
predvsem odvisen od namenov in rokov kreditov, ki jih je odobril Splošni 
investicijski sklad. Sredstva republiškega investicijskega sklada so bila upo- 
rabljena namreč pretežno kot soudeležba pri posojilu iz Splošnega investicij- 
skega sklada. 

V poročilu o zaključnem računu republiškega investicijskega sklada so 
tudi podatki o efektih, ki bi naj bili doseženi po predvidevanjih investicijskih 
programov. Odbor je bil mnenja, da sedaj še ni mogoče govoriti o dejanskih 
rezultatih, ki so bili doseženi s temi naložbami. Bilo bi pa nujno potrebno 
pričeti s sistematičnim spremljanjem efektov investicij, da bi tako dobili 

POROČILO 
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osnovne podatke za oblikovanje, z ekonomskimi efekti utemeljene, investicijske 
politike. 

Poročilo o zaključnem računu bi naj bilo v bodoče razširjeno s podatki o 
primerjavi med predvidenimi in doseženimi rezultati naložb, ter podatki o tem, 
v koliko so bile naložbe usmerjene v področja, ki jih je predvideval družbeni 
plan. Skupščini bi naj bilo poročilo predloženo v bodoče takoj po zaključku 
poslovnega leta, da bi lahko ugotovitve upoštevali pri ukrepih za ustvaritev 
pogojev, ki bi omogočali doseganje ciljev investicijske politike. 

O predlogu odloka sta razpravljala tudi odbor za kmetijstvo in gozdarstvo 
ter odbor za industrijo in promet, ki sta ga v načelu sprejela. 

Odbor za industrijo in promet je predložil, da bi se naj v I. poglavju na- 
vedlo zneske pod točkami 1., 2. in 3. v celotnem znesku in ne v tisoč dinarjih. 
Ta predlog odbor za družbeni plan in finance ni sprejel, ker to ne bi bilo v 
skladu z določili, da se bilance objavljajo v tisoč dinarjih. 

Odbor za družbeni plan in finance predlaga Republiškemu zboru, da sprej- 
me predlog odloka o potrditvi zaključnega računa republiškega investicijskega 
sklada za leto 1962. 

Za svojega poročevalca je odbor za družbeni plan in finance določil po- 
slanca Ivana Lužovca. 

Št.: 4025-1 
Ljubljana, 24. januarja 1964 

Podpredsednik: 
Ludvik Golob 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

GOSPODARSKI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 

k predlogu odloka o potrditvi zaključnega računa republiškega investicijskega 
sklada za leto 1962 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
Skupščine SR Slovenije je na seji dne 21. januarja 1964 obravnaval predlog 
odloka o potrditvi zaključnega računa republiškega investicijskega sklada za 
leto 1962 in ga brez pripomb soglasno sprejel. 

Odbor predlaga Gospodarskemu zboru Skupščine SR Slovenije, da sprejme 
predlog odloka. 

Za poročevalca je odbor določil poslanca inž. Cirila Zmaharja. 

5t.: 4025-1 
Ljubljana, 21. januarja 1964 

Poročevalec: 
Inž. Ciril Z m a h a r 

Predsednik: 
Milan Špolar 1. r. 



Priloge 269 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 

k predlogu odloka o potrditvi zaključnega računa republiškega 
investicijskega sklada 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji 
dne 28. I. 1964 obravnavala predlog odloka o potrditvi zaključnega računa re- 
publiškega investicijskega sklada. 

Komisija ugotavlja, da je predlog odloka v skladu z ustavo in s pravnim 
sistemom ter predlaga, da ga pristojna zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta. 

Št.: 4025-1/64 
Ljubljana, dne 28. januarja 1964 

Predsednik: 
dr. Josip Globevnik, 1. r. 

PREDLOG ODLOKA 

o sprostitvi sredstev posebne obvezne rezerve skladov iz leta 1962 

Na podlagi 5. a člena zakona o obveznih rezervah skladov (Uradni list 
FLRJ št. 23-386/1 in 52-765/61) je Skupščina SRS na seji Republiškega zbora 
in na seji Gospodarskega zbora dne 31. januarja 1963 sprejela 

ODLOK 

o sprostitvi sredstev posebne obvezne rezerve skladov iz leta 1962 

I. 

Sredstva posebne obvezne rezerve skladov, ki so bila po odloku o posebni 
obvezni rezervi skladov (Ur. 1. LRS št. 5-38/62) izločena v letu 1962 na poseben 
račun pri Splošni gospodarski banki SRS, pa še niso bila sproščena z odlokom 
o sprostitvi sredstev posebne obvezne rezerve skladov (Ur. 1. SRS št. 3-18/63 
in 31-253/63), se sprostijo, kolikor jih gospodarske organizacije in družbeno- 
politične skupnosti uporabijo za vlaganje v vezane depozite na daljši rok pri 
poslovnih bankah in za dolgoročno vlaganje v obveznice Splošne gospodarske 
banke SRS. 

Sredstva iz prejšnjega odstavka uporabijo poslovne banke za kreditiranje 
izgradnje objektov splošnega gospodarskega pomena. 

II. 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Uradnem listu SRS«. 
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OBRAZLOŽITEV 

V letu 1962 je SR Slovenija po pooblastilu 5. a člena zakona o obveznih 
rezervah skladov (Ur. 1. FLRJ 23/61 in 52/61) uvedla posebno obvezno rezervo 
skladov. To rezervo so izločale na poseben račun pri Splošni gospodarski banki 
SRS vse gospodarske in druge organizacije od sredstev poslovnega sklada in 
sklada skupne porabe; družbeno-političnih skupnosti pa od vseh svojih skladov, 
razen stanovanjskega in šolskega sklada. Do konca leta 1962 je bilo izločeno 
posebne obvezne rezerve skladov v znesku 5477 milijonov dinarjev. 

V začetku leta 1963 je bila z odlokom o sprostitvi posebne obvezne rezerve 
skladov (Ur. list LRS 3-18/63) sproščena posebna obvezna rezerva skladov 
družbeno-političnih skupnosti, katerih sredstva so se formirala iz proračunskih 
sredstev. Na ta način je ostala kot poseben depozit le še posebna obvezna 
rezerva skladov gospodarskih organizacij in družbenih investicijskih skladov.. 
Z odlokom o sprostitvi posebne obvezne rezerve skladov (Ur. list SRS 31-253/63)' 
je bila nadalje sproščena še posebna obvezna rezerva skladov komunalnih 
gospodarskih organizacij mestnega prometa, vodovoda, kanalizacije in javne 
snage. 

Z navedenima odlokoma je bito do 30. 11. 1963 sproščeno 742 milijonov 
posebne obvezne rezerve skladov; na posebnem računu pri Splošni gospodarski 
banki SRS pa je ostalo še 4735 milijonov; od tega odpade na obvezno rezervo 
družbenih investicijskih skladov občin in okrajev 456 milijonov, na obvezno 
rezervo skladov gospodarskih organizacij pa 4279 milijonov. 

Posebna obvezna rezerva skladov je bila uvedena v letu 1962 z namenom, 
da se zagotovijo Splošni gospodarski banki sredstva za intervencijo na področju 
kreditiranja obratnih sredstev. 

Za leto 1964 je pretežni del republiških sredstev za financiranje investicij 
v gospodarstvu usmerjen na tista področja, ki zaradi nizke akumulativnosti še 
ne prenesejo kriterije bančnega kreditiranja, medtem ko naj bi se investicije 
v industriji izvajale predvsem iz združenih sredstev pri poslovnih bankah. 
Potrebe nadaljnjega razvoja industrije bodo v tem letu zahtevale predvsem 
večja vlaganja za dokončanje oziroma začetek izgradnje energetskih objektov, 
rekonstrukcije črne in barvaste metalurgije ter bazne kemije. Za te objekte 
bo v letu 1964 potrebnih okoli 40 milijard dinarjev. To pa bo nujno terjalo 
večji obseg združevanja razpoložljivih sredstev delovnih organizacij, ki ga bo 
mogoče doseči le s smotrnim investicijskim varčevanjem. 

Pomemben prispevek za realizacijo te naloge bi bila tudi sprostitev in 
namenska usmeritev 5 '/o-ne posebne obvezne rezerve sredstev skladov, ki so 
naložena kot depozit pri Splošni gospodarski banki SRS. To pa bi glede na 
5. b člen zakona o obveznih rezervah skladov lahko dosegli le na ta način, da 
bi omogočili nosilcem teh sredstev, na podlagi posebnega republiškega pred- 
pisa, da smejo sredstva 5 °/o-ne posebne obvezne rezerve skladov uporabiti za 
vlaganje v vezane depozite na daljši rok pri poslovnih bankah in za dolgoročno 
vlaganje v obveznice Splošne gospodarske banke SRS. 

Ker so delovne organizacije in družbeni investicijski skladi občin in okrajev 
5'%>-no posebno obvezno rezervo izločili na depozit pri Splošni gospodarski 
banki SRS iz razpoložljivih sredstev že v letu 1962, sprostitev in namenska 
uporaba teh sredstev ne bi v ničemer vplivala na obseg njihovih razpoložljivih 
sredstev v letu 1964. Nasprotno bi si s tem nosilci sredstev zagotovili obresti, 
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ki gredo neposredno v korist njihovih skladov, hkrati pa bi banke tako zbrana 
sredstva lahko uporabile za naložbe v osnovna sredstva. Zato bodo lahko 
nosilci sredstev vezali 5 °/o-no posebno obvezno rezervo na daljše roke. S tem 
pa bi bil ta del bančnih sredstev sposoben tudi za investicije z daljšim rokom 
vračanja posojil. 

Poslovne banke bodo zbrana sredstva uporabile za kreditiranje izgradnje 
objektov splo'šnega gospodarskega pomena. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za družbeni plan in finance 

POROČILO 

k predlogu odloka o sprostitvi sredstev posebne obvezne rezerve skladov 
iz leta 1962 

Odbor za družbeni plan in finance Republiškega zbora je na svoji 7. redni 
seji dne 23. januarja 1964 razpravljal o predlogu odloka o sprostitvi sredstev 
posebne obvezne rezerve skladov iz leta 1962, ki ga je predložil Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

Nujnost hitrejšega in skladnejšega gospodarskega razvoja, ki ga predvi- 
deva družbeni plan republike, zahteva v skladu z uveljavljanjem bančnega in 
kreditnega sistema tudi koncentracijo decentraliziranih sredstev. Doseženi 
uspehi pri združevanju sredstev, na osnovi poslovnega odnosa med poslovnimi 
bankami in delovnimi organizacijami ter družbeno-političnimi skupnostmi, so 
precejšnji, vendar še ne zagotavljajo, da bo dosežena združitev v takem obsegu 
in s takšno strukturo na rok vezanih sredstev, ki bi omogočila izvršitev pred- 
videnih investicijskih nalog. 

S sprostitvijo sredstev posebne obvezne rezerve skladov iz leta 1962 bodo 
ostvarjeni pogoji, da se do sedaj vezana sredstva, za kreditiranje obratnih 
sredstev, spremenijo v sredstva, ki jih je mogoče uporabiti za vlaganje v vezane 
depozite na daljši rok pri poslovnih bankah in za dolgoročno vlaganje v obvez- 
nice Splošne gospodarske banke SR Slovenije. Ta predlog odloka, s katerim 
se pogojno sproščajo do sedaj v obvezni rezervi vezana sredstva sicer ni najbolj 
primeren način pospeševanja združitve sredstev, vendar nujen, da se zberejo 
dolgoročna sredstva za razvoj industrije. 

O predlogu odloka sta razpravljala še odbor za kmetijstvo in gozdarstvo 
ter odbor za industrijo in promet. Odbora sta predlog odloka v načelu soglasno 
sprejela. 

Odbor za industrijo in promet je predlagal, da se doda na koncu prvega 
odstavka točke I. nov stavek: »Rok za vlaganje v vezane depozite in obveznice 
pa ne more biti krajši kot 6 let.« Ta dopolnilni predlog odbor za družbeni plan 
in finance ni sprejel, ker smatra, da bi določilo v smislu dopolnilnega pred- 
loga omejilo še pravico prostega dogovarjanja med vlagatelji sredstev in 
bankami. 
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Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo je priporočil, da bi se naj del po tem 
predlogu odloka sproščenih sredstev, predvsem pa sredstva obveznih rezerv 
skladov gozdno-gospodarskih organizacij, usmerilo za dolgoročno kreditiranje 
obnove gozdov. Odbor za družbeni plan in finance priporočila ni sprejel, ker 
priporočilo o dopolnitvi odloka ni v skladu z osnovnim namenom tega odloka. 
Smernice za investicijske naložbe združenih sredstev pri bankah vsebuje že 
družbeni plan, samo odobravanje kreditov pa je stvar bank in zato bi ne bilo 
umestno to regulirati s tem odlokom. 

Odbor za družbeni plan in finance je predlog odloka o oprostitvi sredstev 
posebne obvezne rezerve skladov iz leta 1962 sprejel v takem besedilu, kot 
ga je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in predlaga Republiškemu 
zboru, da ga sprejme. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Franca Kumšeta. 

Št.: 402-1 
Ljubljana, 27. januarja 1964 

Podpredsednik: 
Ludvik Golob 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

GOSPODARSKI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 
k predlogu odloka o sprostitvi posebne obvezne rezerve skladov iz leta 1962 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
Skupščine SR Slovenije je na seji dne 21. januarja 1964 obravnaval predlog 
odloka o sprostitvi posebne obvezne rezerve skladov iz leta 1962. 

V razpravi so člani odbora razpravljali o konkretnih pogojih, pod katerimi 
se ta sredstva sprostijo, o načinu uporabe zbranih sredstev in o rokih, na katere 
naj bi bila ta sredstva vezana. S predlagano usmeritvijo sredstev se je odbor 
strinjal. 

Zato odbor predlaga Gospodarskemu zboru Skupščine SR Slovenije, da 
sprejme predlog odloka. 

Za poročevalca je odbor določil poslanca inž. Cirila Žmaharja. 

Št.: 402-1/64 
Ljubljana, 21. januarja 1964 

Poročevalec: 
Inž. Ciril Zmahar 

Predsednik: 
Milan Špolar 1. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 

k predlogu odloka o sprostitvi sredstev posebne obvezne rezerve 
skladov iz leta 1962 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
28. januarja 1964 obravnavala predlog odloka o sprostitvi sredstev posebne 
obvezne rezerve skladov iz leta 1962, skupaj s poročili odbora Republiškega 
zbora za družbeni plan in finance ter odbora Gospodarskega zbora za prouče- 
vanje zakonskih in drugih predlogov. 

V razpravi o vprašanju skladnosti predloženega odloka z zakonom o dopol- 
nitvah zakona o obveznih rezervah skladov (Ur. 1. FLRJ št. 52-765/61) je zako- 
nodajno-pravna komisija prišla do zaključka, da republika, ki ji je dana pravica 
ustanoviti sklad, lahko tudi sklad odpravi oziroma sredstva sklada v celoti ali 
deloma sprosti. V tej pravici je seveda vključena tudi pravica, da sredstva 
sklada sprosti pogojno, v konkretnem primeru s pogojem, da gospodarska orga- 
nizacija oziroma družbeno-politična skupnost, ki se hoče sprostitve sredstev 
poslužiti, ta sredstva vloži v vezan depozit na daljši rok pri poslovni banki 
oziroma v obveznice Splošne gospodarske banke. Po izjavi predstavnika Izvrš- 
nega sveta se gospodarske organizacije in Republiška gospodarska zbornica 
strinjajo s takim načinom sprostitve posebne obvezne rezerve skladov iz 
leta 1962. 

Na vprašanje, ali je določba drugega odstavka pod I. odloka v nasprotju 
z odločbo drugega odstavka 5 b člena navedenega zveznega zakona o obveznih 
rezervah, po kateri se depozitna sredstva posebne obvezne rezerve uporabljajo 
za kreditiranje obratnih sredstev, je po mnenju komisije treba odgovoriti nega- 
tivno. Ta določba zveznega zakona ureja namreč režim razpolaganja z deponi- 
ranimi sredstvi posebne obvezne rezerve, kar pa ne pride več v poštev za 
sredstva iz I. odstavka predloženega zakona, ki so sproščena in niso več sredstva 
posebne obvezne rezerve. Vse to velja tudi glede razmerja določbe drugega 
odstavka pod I. predloženega odloka do določbe drugega odstavka pod III. od- 
loka o posebni obvezni rezervi skladov (Ur. 1. LRS št. 5-38/62), po kateri 
Splošna gospodarska banka LRS uporablja sredstva obvezne republiške rezerve 
skladov za dajanje kreditov gospodarskim organizacijam za obratna sredstva. 
Določba drugega odstavka pod I. predloga zakona predstavlja v svojem bistvu 
priporočilo oziroma splošno smernico bankam glede uporabe sproščenih sred- 
stev obvezne rezerve, ki so po sprostitvi vložene kot depozit gospodarske orga- 
nizacije oziroma družbeno-politične skupnosti v poslovno banko ali v obveznice 
Splošne gospodarske banke. 

Glede na vse navedeno je po mnenju zakonodajno-pravne komisije pred- 
loženi odlok v skladu z ustavo in s pravnim sistemom, ter komisija predlaga, 
da ga pristojna zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta. 
Št.: 402-1/64 
Ljubljana, 28. januarja 1964 

Predsednik: 
dr. Josip G1 o b e v n i k 1. r. 
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PREDLOG ODLOKA 

o oprostitvi invalidskih delavnic za poklicno rehabilitacijo in zaposlitvi inva- 
lidov plačevanja dela proračunskega prispevka iz osebnega dohodka delavcev, 

ki pripada Socialistični republiki Sloveniji za leto 1963 

Na podlagi 148. člena ustave Socialistične republike Slovenije ter drugega 
in tretjega odstavka 11. člena zakona o proračunskem prispevku iz osebnega 
dohodka delavcev (Uradni list FLRJ št. 17-300/61; 44-660/61 in 52-766/61 ter 
30-407/62) je Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji Republiškega 
zbora in na seji Gospodarskega zbora dne 31. januarja 1964 sprejela 

ODLOK 

o oprostitvi invalidskih delavnic za poklicno rehabilitacijo in zaposlitev inva- 
lidov plačevanja dela proračunskega prispevka iz osebnega dohodka delavcev, 

ki pripada Socialistični republiki Sloveniji za leto 1963 

I. 

Invalidske delavnice za poklicno rehabilitacijo in zaposlitev invalidov, za 
katere veljajo določbe pravilnika o invalidskih delavnicah za poklicno reha- 
bilitacijo in zaposlitev invalidov (Uradni list FLRJ št. 3-16/61), se v letu 1963 
popolnoma ali deloma oprostijo plačevanja tistega dela proračunskega pri- 
spevka iz osebnega dohodka delavcev, ki pripada Socialistični republiki 
Sloveniji. 

Invalidske delavnice za poklicno rehabilitacijo in zaposlitev invalidov, za 
katere veljajo določbe pravilnika o invalidskih delavnicah za poklicno reha- 
bilitacijo in zaposlitev invalidov se v letu 1963 oprostijo dela proračunskega 
prispevka iz osebnega dohodka delavcev, ki pripada SR Sloveniji v naslednjih 
odstotkih: 

a) 100 %, če se ukvarjajo samo s poklicno rehabilitacijo invalidov; 
b) 90če se ukvarjajo s poklicno rehabilitacijo, poleg tega pa zaposlujejo 

invalide, če štejejo invalidi na poklicni rehabilitaciji vsaj 50 "Vo vseh oseb 
v invalidski delavnici; 

c) 80 %, če se ukvarjajo s poklicno rehabilitacijo-, poleg tega pa zaposlujejo 
invalide, če štejejo invalidi na poklicni rehabilitaciji 25'% do 50% vseh oseb 
v invalidski delavnici; 

č) 70%, če se ukvarjajo s poklicno rehabilitacijo, poleg tega pa zaposlu- 
jejo invalide, če štejejo invalidi na poklicni rehabilitaciji manj kot 25% vseh 
oseb v invalidski delavnici; 

d) 60'%, če je namen invalidskih delavnic samo zaposlitev invalidov. 

II. 

Invalidske delavnice iz I. točke tega odloka vložijo oproščeni del proračun- 
skega prispevka iz osebnega dohodka delavcev v svoj poslovni sklad. 

III. 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SR Slovenije«, 
uporablja pa se od 1. januarja 1963. 
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OBRAZLOŽITEV 

Po 11. členu zakona o proračunskem prispevku iz osebnega dohodka de- 
lavcev smejo zvezna skupščina in skupščine družbeno-političnih skupnosti, 
vsaka za svoj delež, deloma ali v celoti oprostiti gospodarske organizacije 
posameznih dejavnosti plačevanja tistega dela proračunskega prispevka, 
ki pripada posamezni družbeno-politični skupnosti. Po navedeni določbi zato 
ni mogoče oprostiti plačevanja proračunskega prispevka posamezno gospodarsko 
organizacijo, temveč se lahko ta ugodnost prizna le za skupino gospodarskih 
organizacij iste dejavnosti (mišljeni so tudi zavodi, ki se financirajo po načelih 
dohodka). 

Sklicujoč se na navedeno določbo, so prosile za oprostitev dela prora- 
čunskega prispevka, ki pripada SR Sloveniji, sledeči samostojni zavodi — 
invalidske delavnice: 

1. Delovni zaščitni zavod za invalide, Dobrepolje, 
2. Invalidske delavnice Kranj, 
3. Invalidske delavnice Zlato polje, Domžale, 
4. Učne delavnice za gluho mladino*, Ljubljana, 
5. Invalidske delavnice za poklicno rehabilitacijo slepih, Škofja Loka, 
6. »Enotnost«, invalidske delavnice, Ljubljana, 
7. Zavod za zaposlovanje invalidov in drugih oseb, Izola, 
8. Zavod za poklicno rehabilitacijo invalidov »Splošni servis«, Gorica, 
9. Zavod za zaposlovanje in rehabilitacijo invalidov »Bodočnost«, Maribor, 

10. Zavod »Olge Megličeve«, Ptuj, 
11. Invalidski zavod »Prlekija«, Ljutomer, 
12. Zavod za rehabilitacijo invalidov, Celje. 
Navedene invalidske delavnice imajo status zavoda. Njihov namen je po- 

klicna rehabilitacija in zaposlitev invalidov po zakonu o Invalidskem zavaro- 
vanju. Njihovo delovanje in financiranje ureja pravilnik o invalidskih delav- 
nicah za poklicno rehabilitacijo in zaposlitev invalidov (Ur. 1. FLRJ, št. 3/61). 
Po 51. členu tega pravilnika ugotavljajo invalidske delavnice dohodek in delijo 
dohodek po predpisih, ki veljajo za gospodarske organizacije, po 52. členu pra- 
vilnika pa so deloma ali v celoti oproščene določenih družbenih obveznosti 
(obresti od sklada osnovnih sredstev, obresti od sklada obratnih sredstev, zem- 
ljarine, prispevka in dohodka), s tem, da te prispevke vlagajo* v svoje sklade. 

Višina oprostitve plačevanja omenjenih družbenih obveznosti je pa odvisna 
od tega, ali se invalidska delavnica v celoti ali deloma ukvarja s poklicno 
rehabilitacijo* invalidov. Glede na to se prizna: 

— 100 %> oprostitev delavnicam, ki se ukvarjajo izključno le s poklicno 
rehabilitacijo invalidov, 

— 70 do 90 «/o oprostitev delavnicam, če štejejo invalidi na poklicni reha- 
bilitaciji vsaj 50% vseh oseb v invalidski dejavnosti, 

— 60 do 80 fl/o oprostitev delavnicam, če štejejo invalidi na poklicni reha- 
bilitaciji vsaj 25°/», vendar manj kot 50 "/o vseh oseb v invalidski dejavnosti, 

— do 60,0/o oprostitev invalidskim delavnicam, katerih namen je samo 
zaposlitev invalidov. 

V teh okvirih določijo odstotek oprostitve od omenjenih družbenih obvez- 
nosti iz 52. člena pravilnika občinske skupščine. Čeprav ta graduacija opro- 
stitev pravno ni obvezna tudi za oprostitev proračunskega prispevka od osebnih 
dohodkov delavcev in bi bilo možno priznati invalidskim delavnicam to opro- 

13» 
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stitev v drugačnem odstotku, naj bi se po predlogu odloka tudi oprostitev 
proračunskega prispevka od osebnega dohodka delavcev diferencirala po enakih 
merilih, kot je določeno v pravilniku, s čimer se strinja tudi konferenca za 
rehabilitacijo invalidnih oseb Slovenije. 

Zaradi specifičnih nalog (rehabilitacija in zaposlitev invalidov) uživajo 
torej invalidske delavnice znatne ugodnosti, kar je nujno, ker je storilnost 
v primeru z ostalimi delavnicami razumljivo manjša. Invalidske delavnice 
potrebujejo nove stroje za povečanje svoje storilnosti, s čimer bi znižale cene 
izdelkom, za kar pa jim primanjkuje sredstev v njihovih poslovnih skladih. 

Prav zato so naštete invalidske delavnice zaprosile za oprostitev republiki 
pripadajočega dela proračunskega prispevka, ki znaša okrog 25 milijonov din. 
Po zbranih podatkih so okraji in občine oprostile njim pripadajočega dela tega 
prispevka dozdaj že osem od dvanajstih invalidskih delavnic. 

Po predlogu odloka se, v skladu z 11. členom zakona o proračunskem 
prispevku, ne oproščajo samo posamezne, temveč vse invalidske delavnice, 
katerih glavni namen sta poklicna rehabilitacija in zaposlitev invalidov in za 
katere velja omenjeni zvezni pravilnik o invalidskih delavnicah za poklicno 
rehabilitacijo in zaposlitev invalidov. Po predlogu oprostitev republiki pripa- 
dajočega dela proračunskega prispevka od osebnega dohodka delavcev zaradi 
posebnega pomena in potreb invalidskih delavnic ni vezana na pogoj, da so se 
tudi okraji in občine odpovedale njim pripadajočega dela tega prispevka, ne 
glede na to, da odloča vsaka družbeno-politična skupnost o oprostitvi njej pri- 
padajočega dela prispevka samostojno. 

AMANDMAJI 

k predlogu odloka o oprostitvi invalidskih delavnic za poklicno rehabilitacijo 
in zaposlitev invalidov plačevanja dela proračunskega prispevka iz osebnega 
dohodka delavcev, ki pripada Socialistični republiki Sloveniji za leto 1963, ki 
jih je odbor sprejel in uskladil z odbori Republiškega zbora in Zakonodajno- 

pravne komisije na seji dne 30. januarja 1964 

V naslovu odloka se črta besedilo »za leto 1963«. 
Točka I.: v četrti vrsti prvega odstavka se črta besedilo: »v letu 1963 

popolnoma ali deloma«; ob koncu odstavka v šesti vrsti se črta pika in doda 
»v naslednjih odstotkih: 

a) 100 °/o, če se ukvarjajo s poklicno rehabilitacijo, ali če je pretežno šte- 
vilo od zaposlenih invalidov takšnih, ki jih ni mogoče rehabilitirati za kakršno- 
koli delovno mesto v rednem delovnem procesu; 

b) 80 °/o za vse druge invalidske delavnice.« 
Besedilo drugega odstavka vključno besedilo pod a), b), c), č) in d) se črta. 
Točka II.: v tretji vrsti se črta besedilo »svoj poslovni sklad« in doda 

besedilo »svoje sklade«. 
Predstavnik Izvršnega sveta se je strinjal s predlaganimi spremembami. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za družbeni plan in finance 

POROČILO 

k predlogu odloka o oprostitvi invalidskih delavnic za poklicno rehabilitacijo 
in zaposlitev invalidov plačevanja dela proračunskega prispevka iz osebnega 

dohodka delavcev, ki pripada Socialistični republiki Sloveniji za leto 1963 

Odbor za družbeni plan in finance je na svoji seji dne 23. 1. 1964 razprav- 
ljal o predlogu odloka o oprostitvi invalidskih delavnic za poklicno rehabili- 
tacijo in zaposlitev invalidov plačevanja dela proračunskega prispevka iz oseb- 
nega dohodka delavcev, ki pripada Socialistični republiki Sloveniji za leto 
1963, ki ga je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Predlog odloka je odbor v načelu sprejel s tem, da se razširi njegova 
veljavnost tudi na leto 1964, kar bi omogočilo invalidskim delavnicam, da 
dobijo že ob začetku leta jasno orientacijo o pogojih, v katerih bodo gospo- 
darili. V naslovu odloka se zato črta v 5. vrsti »za leto 1963«. 

V razpravi o posameznih členih je odbor upošteval spremin je valne in 
dopolnilne predloge odbora za zdravstvo in socialno politiko, odbora za delo 
in socialno zavarovanje ter odbora za industrijo in promet, ki so sicer v načelu 
sprejeli predlog odloka, predlagali so pa dopolnitev in spremembo točke I. 
in II. 

Odbor za družbeni plan in finance je na temelju dopolnilnih in spremi- 
njevalnih predlogov ostalih odborov, razprave o predlogu odloka in v težnji, 
da se ohrani usmerjevalni smisel točke I., odpravi pa močna diferenciacija, 
ki zaradi splošno slabega gospodarskega stanja invalidskih delavnic ni pri- 
merna, sprejel naslednje amandmaje: 

V točki I. se v 1. odstavku v 4. vrsti črta: »v letu 1963 popolnoma ali de- 
loma«, ter ob koncu odstavka v 6. vrsti črta pika in doda »v naslednjih 
odstotkih: 

a) 100 %>, če se ukvarjajo s poklicno rehabilitacijo, ali če je pretežno število 
od zaposlenih invalidov takšnih, ki jih ni mogoče rehabilitirati za kakršnokoli 
delovno mesto v rednem delovnem procesu; 

b) 80% za vse druge invalidske delavnice.« 
Besedilo 2. odstavka vključno besedilo pod a), b), c), č) in d) se kot nepo- 

trebno črta. 
V točki II. se v 3. vrsti črta besedilo »svoj poslovni sklad« in doda bese- 

dilo »svoje sklade«, s čimer se omogoči uporaba odstopljenih sredstev med 
drugim tudi za stanovanjsko izgradnjo. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je strinjal s predlaganimi spremembami. 
Odbor za družbeni plan in finance je bil mnenja, da se bodo s predlaganim 

odlokom delno izboljšali pogoji gospodarjenja invalidskih delavnic, da pa to 
ne more biti trajna rešitev problema. Potrebno bo zato pospešeno delati na 
uveljavljanju resolucije o rehabilitaciji invalidnih oseb v Sloveniji, ki jo je 
sprejela Skupščina LR Slovenije v letu 1963. Tako se bo omogočilo invalidnim 
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osebam vsestransko rehabilitacijo, strokovno usposobitev za zaposlovanje na 
ustreznih delovnih mestih. 

Odbor za družbeni plan in finance predlaga Republiškemu zboru, da pred- 
log odloka sprejme s predlaganimi spremembami in dopolnitvami. 

Za svojega poročevalca je odbor za družbeni plan in finance določil po- 
slanca Franca Klobučarja. 

Št.: 420-4 
Ljubljana, 27. januarja 1964 

Podpredsednik: 
Ludvik Golob 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

GOSPODARSKI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 
k predlogu odloka o oprostitvi invalidskih delavnic za poklicno rehabilitacijo 
in zaposlitev invalidov plačevanja dela proračunskega prispevka iz osebnega 

dohodka delavcev, ki pripada Socialistični republiki Sloveniji za leto 1963 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
Skupščine SR Slovenije je na seji dne 21. januarja 1964 obravnaval predlog 
odloka o oprostitvi invalidskih delavnic za poklicno rehabilitacijo in zaposlitev 
invalidov plačevanja dela proračunskega prispevka iz osebnega dohodka de- 
lavcev, ki pripada SR Sloveniji za leto 1963 in ga sprejel brez sprememb ali 
dopolnitev. 

Odbor predlaga Gospodarskemu zboru Skupščine SR Slovenije, da sprejme 
predlog odloka. Za poročevalca je določil poslanca inž. Cirila Žmaharja. 

Št.: 420-4/64 
Ljubljana, 21. januarja 1964 

Poročevalec: Predsednik: 
Inž. Ciril Zmahar Milan Špolar l. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonođajno-pravna komisija 

POROČILO 
k predlogu odloka o oprostitvi invalidskih delavnic za poklicno rehabilitacijo 
in zaposlitev invalidov plačevanja dela proračunskega prispevka iz osebnega 

dohodka delavcev, ki pripada Socialistični republiki Sloveniji za leto 1963 

Zakonodajno-pravna komisija je na svoji seji dne 28. januarja 1964 obrav- 
navala predlog odloka o oprostitvi invalidskih delavnic za poklicno rehabili- 
tacijo in zaposlitev invalidov plačevanja dela proračunskega prispevka iz oseb- 
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nega dohodka delavcev, ki pripada Socialistični republiki Sloveniji za leto 1963, 
skupaj z amandmaji odbora za družbeni plan in finance, ki jih je predstavnik 
predlagatelja sprejel. 

Zakonodajno-pravna komisija ugotavlja, da je predlog odloka v skladu 
z ustavo in s pravnim sistemom, ter predlaga, da ga pristojna zbora Skupščine 
SR Slovenije sprejmeta. 

Št.: 420-4/64 
Ljubljana, 28. januarja 1964 

Predsednik: 
dr. Josip G1 o b e v n i k 1. r. 

PREDLOG SKLEPA 

k tezam za zakon o mestih, ki so razdeljena na občine 

I. 

Republiški zbor in Organizacij sko-politični zbor Skupščine SR Slovenije 
se s tezami za zakon o mestih, ki so razdeljena na občine, v načelu strinja. 

II. 

K posameznim, v nadaljnjem navedenim tezam, pa je sprejel tale stališča. 
K 2. tezi: Tezo je treba precizirati v tem smislu, da opravlja mesto 

tiste zadeve skupnega pomena, ki so> določene s tem zakonom in statutom 
mesta. 

K 3. tezi: Zaradi večje jasnosti bi bilo treba besedilo spremeniti tako 
glede vsebinskih rešitev, kakor tudi glede same sistematike. 

Posebej naj se določi naloge, ki bodo neposredno na podlagi zakona zadeve 
skupnega pomena za mesto (npr. služba kontrole cen, izdajanje predpisov na 
določenih področjih itd.); nato pa bi se posebej morala navesti področja, na 
katerih obstoje zadeve skupnega pomena za mesto, s tem da bi konkretne 
zadeve na posameznih področjih določil statut mesta. Tudi na teh področjih 
naj zakon skuša precizirati posamezne zadeve, kolikor bo to mogoče in bi 
lahko pomenilo splošno normo za obe mesti. 

Pojem »izgradnja mesta« kot področje dejavnosti mestnega sveta ne 
ustreza, ker sam ob sebi ni zadostno opredeljen posebno v odnosu do urba- 
nističnega urejanja mesta. vv. 

Izdajanje predpisov glede družbenih prispevkov in drugih javnih davščin 
je treba omejiti na primere, ko je ta pristojnost dana mestnemu svetu s poseb- 
nimi predpisi ali pa je določena v statutu. 

K 5. tezi: Besedilo te teze je vsebinsko zadovoljivo, za izraženo misel 
pa bi bilo treba najti bolj jasno formulacijo. 

K 12. tezi: Konkretna določitev sestave mestnega sveta naj se prepusti 
statutom. V zvezi s tem naj se obe varianti črtata in sprejme osnovno bese- 
dilo teze. 

K 13. tezi: Variantni dodatek glede predsedstva mestnega sveta naj 
odpade. 
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K 15. tezi: V zakonu naj se določijo viri dohodkov mesta ter v načelu 
tudi instrumenti in tehnika financiranja, medtem ko naj se podrobnejša ure- 
ditev prepusti statutu mesta. 

V skladu s tem stališčem naj se črta besedilo variantnega dodatka v dru- 
gem odstavku teze. Statutu mesta ali celo vsakoletnemu odloku mestnega 
sveta je treba prepustiti odločitev, kakšen bo prispevek občin in ali se bo ta 
računal od dohodkov, ustvarjenih na celotnem območju- občine ali le od do- 
hodkov, ustvarjenih na območju mesta. 

Teze določajo kot osnovni vir dohodkov mesta prispevek od dohodka občin. 
Drugi viri, ki jih navaja, so tako nepomembni, da jih ni treba izrecno navajati 
in bi lahko bili obsežni v splošni kategoriji »iz drugih dohodkov«. 

Vprašanje posojil naj se ne obravnava kot poseben vir dohodkov mesta, 
ampak naj posebna določba zakona ugotovi pravico mesta, da lahko najema 
posojilo za izvršitev nalog po programu. 

V zvezi s to tezo bi bilo treba na ustreznem mestu v zakonu uveljaviti 
določilo, da mestni svet programira svoje delo. Program, ki naj bi ga obrav- 
navali tudi zbori volivcev, naj bi obenem služil kot osnova za financiranje in 
določitev prispevkov občin. 

Odgovornost mestnega sveta nasproti občanom naj bi se uveljavila z za- 
konsko obveznostjo, da mestni svet predloži zborom volivcev tudi svoj finančni 
načrt in druge važnejše splošne odločitve. 

K 16. tezi: Zaradi predvidenih sprememb v sistemu financiranja druž- 
beno-političnih skupnosti naj bi se v zakonu ne govorilo o proračunih teh 
skupnosti, ampak le splošno o njihovem finančnem poslovanju. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za organizacijsko-politična 

vprašanja 

POROČILO 

k tezam za zakon o mestih, ki so razdeljena na občine 

Odbor za organizacij sko-politična vprašanja je na 6. seji dne 20. januarja 
1964 obravnaval teze za zakon o mestih, ki so razdeljena na občine, katere je 
pripravil Republiški sekretariat za zakonodajo in organizacijo. 

V načelni razpravi je odbor obravnaval ter ocenil temeljne postavke pred- 
loženih tez in njihova izhodišča ter pri tem ugotovil: 

Teze pravilno razvijajo ustavna načela o samoupravljanju v mestih, ki so 
razdeljena na občine. Tako označujejo mesto kot specifično samoupravno druž- 
beno skupnost, katerega družbene funkcije se omejujejo na tiste naloge iz pri- 
stojnosti občin, ki so za mesto skupnega pomena. 

Naloge iz občinske pristojnosti se v mestu porazdeljujejo med mestom in 
občinami. Temeljno razdelitev teh nalog naj bi izvršil ta zakon; medtem ko bi 
se podrobnejša določila s statutom mesta. 
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Na ta način mesto oziroma mestni svet in njegovi organi niso postavljeni 
nad občino, ampak so del mehanizma občinske samouprave v specifičnih pogojih 
mesta, ki kljub razdelitvi na občine še nadalje predstavlja urbanistično in druž- 
beno celoto. 

Glede na navedeni koncept tez se je odbor v načelu z njimi strinjal, pri 
obravnavanju posameznih tez pa je zavzel naslednja stališča: 

K 2. t e z i : Tezo je treba precizirati v tem smislu, da opravlja mesto tiste 
zadeve skupnega pomena, ki so določene s tem zakonom in s statutom mesta. 

S tem je smiselno tudi sprejeta pripomba, ki je bila k tej tezi dana na 
posvetovanju s predstavniki prizadetih občin, mesta in okraja v Ljubljani. 

K 3. tezi : Zaradi večje jasnosti bi bilo treba besedilo spremeniti tako 
glede vsebinskih rešitev, kakor tudi glede same sistematike. 

Posebej naj se določi naloge, ki bodo neposredno na podlagi zakona zadeve 
skupnega pomena na mesto (npr. služba kontrole cen, izdanje predpisov na 
določenih področjih itd.); nato pa bi se posebej morala navesti področja, na 
katerih obstoje zadeve skupnega pom'ena za mesto, s tem da bi konkretne zadeve 
na posameznih področjih določil statut mesta. Tudi na teh področjih naj zakon 
skuša precizirati posamezne zadeve, kolikor bo to mogoče in bi lahko pomenilo 
splošno normo za obe mesti. 

K posameznim alineam te teze so bile sprejete še naslednje pripombe: 
Pojem »izgradnja mesta« kot področje dejavnosti mestnega sveta ne ustreza, 

ker sam ob sebi ni zadostno opredeljen, posebno v odnosu do urbanističnega 
urejanja mesta. 

Izdajanje predpisov glede družbenih prispevkov in drugih javnih davščin 
je treba omejiti na primere, ko je ta pristojnost dana mestnemu svetu s po- 
sebnimi predpisi ali pa je določena v statutu. 

S temi stališči je odbor smiselno osvojil tudi pripombe, ki so bile k tej tezi 
dane na posvetovanjih s predstavniki prizadetih občin, mest in okrajev v Ljub- 
ljani ter Mariboru. 

K 5. t e z i : Besedilo te teze je vsebinsko zadovoljivo, za izraženo misel pa 
bi bilo treba najti bolj jasno formulacijo. 

K 12. tezi : Glede na različne situacije in tudi nasprotujoče si predloge 
prizadetih občin in obeh mest smatra odbor za najprimerneje, da se konkretna 
določitev sestave mestnega sveta prepusti statutom. V zvezi s tem naj se obe 
varianti črtata in sprejme osnovno besedilo teze. 

K 13. t e z i : Variantni dodatek glede predsedstva mestnega sveta naj od- 
pade. Predsedstvo mestnega sveta po mnenju odbora ne more biti organ mest- 
nega sveta, ampak lahko predstavlja le metodo njegovega dela, ki se lahko uredi 
s statutom mesta. 

K 15. t e z i : V zakonu naj se določijo viri dohodkov mesta ter v načelu 
tudi instrumenti in tehnika financiranja, medtem ko naj se podrobnejša ure- 
ditev prepusti statutu mesta. 

V skladu s tem stališčem naj se črta besedilo variantnega dodatka v drugem 
odstavku teze. Statutu mesta ali celo vsakoletnemu odloku mestnega sveta je 
treba prepustiti odločitev, kakšen bo prispevek občin in ali se bo ta računal 
od dohodkov, ustvarjenih na celotnem območju občine ali le od dohodkov, 
ustvarjenih na območju mesta. Odbor je bil mnenja, da gre pri tem bolj za 
vprašanje tehnike kot pa za načelo. 
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S tako rešitvijo v zakonu bo lahko ustreženo različnim stališčem v obeh 
mestih. 

Teze določajo kot osnovni vir dohodkov mesta prispevek od dohodka občin. 
Drugi viri, ki jih navaja, so tako nepomembni, da jih ni treba izrecno navajati 
in bi lahko bili obseženi v splošni kategoriji »iz drugih dohodkov«. 

Vprašanje posojil naj se ne obravnava kot poseben vir dohodkov mesta, 
ampak naj posebna določba zakona ugotovi pravico mesta, da lahko najema 
posojila za izvršitev nalog po programu. 

V zvezi s to tezo bi bilo treba na ustreznem mestu v zakonu uveljaviti do- 
ločilo, da mestni svet programira svoje delo. Program, ki naj bi ga obravnavali 
tudi zbori volivcev, naj bi obenem služil kot osnova za financiranje in določitev 
prispevkov občin. 

Odgovornost mestnega sveta nasproti občanom naj bi se uveljavila z za- 
konsko obveznostjo, da mestni svet predloži zborom volivcev tudi svoj finančni 
načrt in druge važnejše splošne odločitve. 

K 16. tezi : Zaradi predvidenih sprememb v sistemu financiranja druž- 
beno-političnih skupnosti naj bi se v zakonu ne govorilo o proračunih teh 
skupnosti, ampak le splošno o njihovem finančnem poslovanju. 

Odbor je obravnaval vse pripombe, ki so bile dane na predhodnih posve- 
tovanjih prizadetih občin, mest in okrajev v Ljubljani ter Mariboru in na sejah 
odbora Izvršnega sveta za splošna in upravna vprašanja ter Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije. Te pripombe so bile v celoti ali pa smiselno v glavnem 
sprejete, kar izhaja tudi iz zgornjih stališč. 

Odbor se ni strinjal le z navedenimi pomembnejšimi pripombami: 
— Odbora Izvršnega sveta za splošna in upravna vprašanja glede naslova, 

ki naj bi se glasil »Teze za zakon o samoupravljanju mest, ki so razdeljena na 
občine«. 

Zakon namreč sploh izhaja iz sistema samoupravljanja, ki je že po ustavi 
■osnova in vsebina našega družbeno-političnega sistema. Tu gre samo za enotno 
ureditev določenih vprašanj na območju mest, ki so razdeljena na občine. Tudi 
na drugih področjih, kjer se v bistvu prav tako urejajo določena vprašanja 
samoupravljanja, se to posebej ne izraža v samem naslovu zakona (npr. zakon 
o šolstvu, zakon o organizaciji zdravstvene službe, razni zakoni o posameznih 
skladih itd.). 

— Nekaterih občin in okraja na posvetovanju v Ljubljani, naj bi bila v 
7. tezi pravica ustanavljanja delovnih organizacij postavljena bolj kot izjema 
z izrecno omejitvijo, da gre tu samo za zadovoljevanje skupnih mestnih potreb. 

Odbor je namreč smatral, da že obstoječa vsebina teze smiselno zadovoljuje 
pripombe in da v zvezi z vsemi ostalimi rešitvami tu ni potrebno nadaljnje 
oženje. 

Glede na to odbor predlaga Republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije, 
da teze za zakon o mestih, ki so razdeljena na občine, sprejme obenem s stališči, 
ki so dana v tem poročilu. 

Za svojega poročevalca je odbor določil podpredsednika Mitjo Stupana. 

Št.: 015-1/64 
Ljubljana, 22. januarja 1964 

Predsednik: 
Niko Belopavlovič 1. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ORGANIZACIJSKO-POLITiCNI ZBOR 

Odbor za proučevanje zakonskih 
in drugih predlogov 

POROČILO 

k tezam za zakon o mestih, ki so razdeljena na občine 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-po- 
litičnega zbora je na svoji 13. seji 24. januarja 1964 obravnaval teze za zakon o 
mestih, ki so razdeljena na občine. 

Poročilo k tezam za zakon je dal v imenu skupine poslancev, ki je pro- 
učevala teze in sodelovala na posvetovanjih v Ljubljani in Mariboru, inž. 
Vitja Rode. 

Odbor je bil soglasen, da je potrebno pripraviti zakon o mestih, ki so raz- 
deljena na občine, da se tako uredijo osnovna vprašanja, ki so skupnega pomena 
za mesto. Tak zakon narekujeta tudi ustavi SFRJ in SR Slovenije. 

Teze za zakon o mestih, ki so razdeljena na občine, katere je pripravil Re- 
publiški sekretariat za zakonodajo in organizacijo, v skladu z ustavnimi načeli 
o samoupravljanju v mestih, ki so razdeljena na občine, opredeljujejo mesto 
kot samoupravno družbeno skupnost. Funkcije mesta se omejujejo na tiste na- 
loge in pristojnosti občin, ki so za mesto skupnega pomena. Temeljno razde- 
litev nalog med mestom in občino naj bi izvršil ta zakon, medtem ko bi se 
podrobnejša določitev nalog prepustila statutu mesta. 

Takšno razdelitev nalog ne postavlja mesto, oziroma mestni svet kot njegov 
organ nad občine, temveč mu prepusti le tiste naloge občin, ki so za vse na 
območju mesta skupnega pomena. 

Pri obravnavi v podrobnostih pa je odbor mnenja, da je potrebno drugo 
tezo dopolniti tako, da opravlja mesto tiste zadeve skupnega pomena, ki so 
določene z zakonom in s statutom mesta. 

Celotno besedilo tretje teze je potrebno zaradi večje jasnosti tako glede 
vsebinskih rešitev kakor glede same sistematike preurediti in tudi smiselno 
ustrezneje definirati. Tiste skupne mestne zadeve, ki so objektivno nesporne in 
se jih da precizno določiti, naj se že v zakonu tudi kot take opredeli. Te zadeve 
naj tvorijo skupino popolne pristojnosti mestnega sveta, Drugo skupino pri- 
stojnosti naj tvorijo posamezna področja, v okviru teh pa precizno postavljene 
le tiste zadeve, ki objektivno nujno terjajo skupno urejanje, glede tretiranja 
ostalih skupnih nalog s tega področja pa se prepušča opredelitvi v statutu. V 
tretjo skupino pristojnosti pa naj bi prišla navedba področij, ki načelno imajo 
skupni pomen za mesto, vendar se zaradi specifičnih razmer v prizadetih mestih 
in glede na možnosti različnega reševanja, prepušča statutu, da opredeli kon- 
kretne naloge kot zadeve, ki so skupnega pomena za mesto in jih opravlja 
mestni svet. 

Konkretna določitev sestave mestnega sveta, ki jo obravnava 12. teza, naj 
se prepusti statutom. Obe varianti pa naj se opustita. 

Ni razlogov, da se vpelje predsedstvo mestnega sveta kot poseben organ z 
zakonom, ampak je lahko le metoda dela mestnega sveta. Zato naj variantni 
dodatek v trinajsti tezi odpade. 



284 Priloge 

Teza petnajst naj se popravi tako, da se v zakonu določi le v načelu vire 
dohodkov mesta oziroma način financiranja, podrobnejšo ureditev pa se naj 
prepusti statutom. Statutu mesta ali celo vsakoletnemu odloku mesta je treba 
prepustiti odločitev, kakšen bo prispevek občin in ali se bo ta obračunaval od 
dohodka, ustvarjenega na celotnem območju občine ali le od dohodka ustvar- 
jenega na območju mesta. Variantni dodatek v drugem odstavku te teze naj 
odpade. 

Teze določajo kot osnovni vir dohodka mesta prispevek od dohodka občin. 
Drugi viri, ki se navajajo, so lahko zajeti s pojmom »iz drugih dohodkov«. Vpra- 
šanje posojil naj se ne obravnava kot poseben vir dohodka mesta, pač pa naj 
posebna določba zakona da mestu pravico, da lahko najema posojila za izvršitev 
nalog po programu. 

Predlog zakona je tudi dopolniti z določilom, da mestni svet programira 
svoje delo. Ta program pa naj služi tudi kot osnova za financiranje in dolo- 
čitev prispevkov občin. 

Odgovornost mestnega sveta nasproti občanom, ki bivajo na področju mesta, 
naj se uveljavi zakonsko, med drugim tudi tako, da mestni svet predloži zboru 
volivcev svoj program, finančni načrt in druge važnejše splošne odločitve v 
razpravo oziroma mnenje. 

Odbor je s predlaganimi spremembami teze za zakon o mestih, ki so razde- 
ljena na občine, prejel ter predlaga, da jih sprejme tudi Organizacijsko-politični 
zbor. Predlagane spremembe pa so odraz tudi vseh zainteresiranih, ki so jih dali 
na predhodnih posvetovanjih prizadetih občin, mest in okrajev v Ljubljani in 
Mariboru. 

Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca inž. Vitja Rodeta. 

Št.: 015-1/64 
Ljubljana, 24. januarja 1964 

Predsednik: 
Marija Aljančič 1. r,. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 
k tezam za zakon o mestih, ki so razdeljena na občine 

Zakonodajno-pravna komisija je na svoji seji dne 28. januarja 1964 obrav- 
navala teze za zakon o mestih, ki so razdeljena na občine, poročili odbora 
Republiškega zbora za organizacijsko-politična vprašanja z dne 22. januarja 
1964 in odbora Organizacijsko-političnega zbora za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov z dne 27. januarja 1964 k navedenim tezam ter osnutek sklepa 
z dne 23. januarja 1964, ki naj bi ga sprejel Republiški zbor. 

V zakonodajno-pravni komisiji so bile teze za zakon o mestih, ki so raz- 
deljena na občine, predmet razprave z gledišča, ali koncept teh tez, kakor tudi 
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predlog za načelne rešitve posameznih vprašanj, ki naj bi se z zakonom uredila, 
ustrezajo ustavni ureditvi in pravnemu sistemu. 

Izhodišče nove ustave, ki v okviru določb v občini opredeljuje samouprav- 
ljanje v mestu (115. člen), je v tem, da je mesto, ki je razdeljeno na občine, 
samoupravna družbena skupnost, ki samostojno opravlja zadeve skupnega po- 
mena za mesto. Gre torej za ureditev posebne situacije v okviru komunalnega 
sistema, ki je pogojena s tem, da je mesto urbanistična in družbena celota, 
čeprav je njegovo območje razdeljeno med več občin. Mestni svet kot organ 
mesta, opravlja torej zadeve iz občinske pristojnosti na območju mesta, kolikor 
so te zadeve skupnega pomena; z zakonom se mu lahko poverijo tudi posa- 
mezne zadeve iz pristojnosti okraja. Samoupravljanje mesta se v navedenem 
okviru ureja s statutom mesta, seveda v skladu z zakonom. Ustava že sama 
nakazuje, v katerih smereh naj zakon njena načela neposredno dopolni. To je 
zlasti dvoje področij, in sicer določitev zadev, ki so skupnega pomena za mesto, 
ter financiranje mestnega sveta, pri čemer ustava bliže ne opredeljuje, v kakš- 
nem obsegu naj zakon ta vprašanja regulira. Ustava na drugi strani tudi ne 
izključuje možnosti, da bi zakon dalje razvil načelo o organizaciji samouprav- 
ljanja v mestu, se pravi, o organizaciji mestnega sveta. Ker pa notranje odnose 
mesta kot samoupravne družbene skupnosti neposredno ureja, v skladu z ustavo 
in zakonom, statut mesta, je seveda zakon poklican, da regulira posamezna 
vprašanja s tega področja le toliko, kolikor je enotna zakonska ureditev ko- 
ristna in potrebna za uspešno delovanje mehanizma samoupravljanja v mestu. 
Vse ostalo mora biti prepuščeno statutu mesta, ki bo v primeru Ljubljane ozi- 
roma Maribora glede posameznih vprašanj lahko v okviru zakona poiskal raz- 
lične rešitve, pogojene s specifičnimi pogoji posameznega mesta. 

Zakonodajno-pravna komisija je mnenja, da bo koncept zakona, kakor ga 
nakazujejo teze, v skladu z ustavno ureditvijo in s pravnim sistemom. Slednje 
velja tudi glede načelnih rešitev posameznih vprašanj, ki so v tezah podane, 
pri čemer pa je treba upoštevati pripombe obeh uvodoma omenjenih odborov. 
Komisija šteje vse te pripombe oziroma stališča za utemeljena, z izjemo dveh, 
in sicer: 

a) k 2. tezi, kolikor terja njeno preciziranje v smeri, da gre za zadeve, 
ki so določene »s tem« zakonom. Ne samo zakon o mestih, ki so razdeljena 
na občine, ampak tudi drug (republiški ali zvezni zakon) bo lahko dal posa- 
mezno zadevo v pristojnost mestnega sveta; določba 115. člena ustave SRS 
izrecno govori le o »zakonu«; 

b) k 15. tezi (navedenega v prvem odstavku), kolikor zahteva, da zakon 
določi v načelu tudi instrumente in tehniko financiranja. Po mnenju komisije 
naj bi zakon tega ne določil, kar izhaja tudi iz II. odstavka stališč k 15. tezi, po 
katerem naj se prepusti odločitev, kakšen bo prispevek občin in od katerih 
dohodkov občin naj bi se računal, statutu mesta oziroma celo vsakoletnemu 
odloku. Zakon naj bi določil le v načelu tudi način financiranja, nikakor pa ne 
posameznih konkretnih instrumentov ali celo tehniko financiranja. 

Komisija v zvezi s tem predlaga spremembe v besedilu 
osnutka sklepa z dne 23. januarja 1964, in sicer pod II. v stališču 
k 2. tezi, in sicer v tem smislu, da se v 3. vrsti črtata besedi »s tem«, ter v sta- 
lišču k 15. tezi v tem smislu,da se besedilo »v načelu tudi instrumenti in tehnika 
financiranja« nadomesti z besedilom »le v načelu tudi način financiranja«. 
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Ker je osnutek omenjenega sklepa, izhajajočega iz poročil obeh odborov, 
ki sta o tezah zakona razpravljala, ob upoštevanju pravkar navedenih dveh 
amandmajev Zakonodajno-pravne komisije, v skladu z ustavo in s pravnim 
sistemom, komisija predlaga, da pristojna zbora Skupščine SR Slovenije poročili 
odborov in sklep o besedilu, kot je predlagano, a s predloženimi amandmaji, 
sprejmeta. 

Št.: 015-1/64 
Ljubljana, 28. januarja 1964 

Predsednik: 
dr. Josip Globevnik 1. r. 

PREDLOG ZAKONA 
o začetku uporabljanja določb kazenskega zakonika o oddaji 

v disciplinski center 

1. člen 

V Socialistični republiki Sloveniji se začnejo uporabljati določbe kazen- 
skega zakonika o oddaji v disciplinski center s 1. januarjem 1964. 

2. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Določba 292. člena zakona o spremembah in dopolnitvah kazenskega za- 
konika (Ur. 1. FLRJ št. 30/59) se glasi: »Z zakonom ljudske republike bo dolo- 
čeno, od kdaj se bodo uporabljale tiste določbe tega zakona, ki govorijo o 
oddaji v disciplinski center in o strožjem nadzorstvu skrbstvenega organa, 
vendar pa se ne sme odložiti uporaba teh določb najdalj do konca leta 1963.« 
S tem je bilo prepuščeno republikam, da s svojimi zakoni določijo, od kdaj 
se bodo uporabljale določbe kazenskega zakonika o oddaji v disciplinski center 
in o strožjem nadzorstvu skrbstvenega organa. Kot skrajni rok za začetek upo- 
rabljanja teh določb je bil postavljen konec leta 1963. 

Oddaja v disciplinski center in strožje nadzorstvo skrbstvenega organa 
predstavljata nova vzgojna ukrepa v sistemu vzgojnih ukrepov zoper mlado- 
letne storilce kaznivih dejanj. Sodišča lahko izrečejo disciplinski vzgojni ukrep 
oddaje v disciplinski center zoper mladoletnega storilca kaznivega dejanja, »pri 
katerem niso potrebni trajnejši vzgojni ali poboljševalni ukrepi zlasti, če je 
storil kaznivo dejanje iz nepremišljenosti ali iz lahkomiselnosti« (2. odstavek 
70. čl. KZ), strožje nadzorstvo skrbstvenega organa pa, »če starši oziroma skrb- 
nik ne morejo imeti mladoletnika pod strožjim nadzorstvom in tudi ni pogojev, 
da bi se ta izročil v strožje nadzorstvo drugi družini« (1. odstavek 75. čl. KZ). 

Sodišče lahko odda mladoletnika v disciplinski center »za določeno število 
ur ob prazničnih dneh in sicer največ 4 zaporedne praznične dni; za določeno 
število ur v teku dneva, vendar najdalj en mesec; nepretrgano za določeno šte- 
vilo dni, vendar ne več kot za 20 dni« (2. odst. 72. čl. KZ). Glede strožjega 
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nadzorstva skrbstvenega organa pa odloči sodišče pozneje, kdaj preneha z ome- 
jitvijo, da ne sme trajati manj kot eno leto in ne dalj kot tri leta (2. odstavek 
75. čl. KZ). 

Za izvajanje navedenih dveh vzgojnih ukrepov je bilo treba prej ustanoviti 
disciplinske centre in usposobiti primeren kader za delo v disciplinskih centrih 
in za izvajanje strožjega nadzorstva skrbstvenega organa. Zato je bil začetek 
uporabljanja določb noveliranega kazenskega zakonika o teh dveh vzgojnih 
ukrepih odložen. 

Republiški sekretariat za socialno varstvo je že v letu 1962 ustvaril pogoje 
za izrekanje vzgojnega ukrepa strožjega nadzorstva skrbstvenega organa s tem, 
da je organiziral več seminarjev, na katerih so se uslužbenci socialnega skrbstva 
občin seznanili z novimi predpisi kazenskega zakonika o vzgojnih ukrepih, z 
določbami zakona o izvrševanju kazenskih sankcij glede izvrševanja vzgojnih 
ukrepov in se usposobili za delo z mladoletniki, zoper katere je bil izrečen 
vzgojni ukrep izvajanja strožjega nadzorstva skrbstvenega organa. S tem so 
bili ustvarjeni pogoji za izdajo zakona o začetku uporabljanja določb kazenskega 
zakonika o strožjem nadzorstvu skrbstvenega organa, ki ga je republika Slo- 
venija izdala že leta 1960 in je bil objavljen v Uradnem listu LRS št. 39/60. 
Zakon o začetku uporabljanja določb kazenskega zakonika o oddaji v disci- 
plinski center pa dozdaj še ni bil izdan, ker je bilo treba prej organizirati disci- 
plinske centre, dobiti in usposobiti primeren kader ter sprejeti pravila za delo 
v teh ustanovah. 

Po zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (Ur. 1. FLRJ št. 24/61) usta- 
navljajo disciplinske centre občinski in okrajni ljudski odbori (1. odst. 138. čl. 
ZIS) kot samostojne zavode ali pa vezane na sedanje prehodne domove, inter- 
nate ali druge podobne ustanove (1. odst. 137. čl. ZIS). S privolitvijo republi- 
škega sekretariata za socialno varstvo lahko ustanavljajo disciplinske centre 
tudi družbene organizacije, ki se ukvarjajo z vzgojo otrok in mladine (2. odst. 
138. čl. ZIS). Ce ni pogojev za ustanovitev posebnih disciplinskih centrov, se 
ta vzgojni ukrep lahko izvršuje v »šolskih prostorih, kadar so ti prosti« (3. odst. 
137. čl. ZIS). Izrecno pa določa zakon, da disciplinski centri ne smejo biti ob 
kazensko poboljševalnih zavodih ali vzgojno poboljševalnih domovih (2. odst. 
137. čl. ZIS). V disciplinskih centrih prebijejo mladoletniki čas pretežno v delu 
in učenju pod stalnim nadzorstvom vzgojiteljev. 

Po sporočilu republiškega sekretariata za socialno varstvo je bilo v letu 
1963 usposobljenih za delo v SR Sloveniji 7 disciplinskih centrov in sicer: 

-—- za daljšo obliko, nepretrgano za določeno število (največ 20) dni (2. odst. 
72. čl. KZ): 

1. Prehodni mladinski dom Ljubljana, Koblarjeva 34, 
2. Vzgojni zavod Slivnica pri Mariboru, 
— za krajšo obliko za določeno število ur ob prazničnih dneh in za dolo- 

čeno število ur tekom dneva: 
1. Center za socialno delo občine Celje, 
2. Zavod za socialno delo v Mariboru, Trubarjeva 27, 
3. Center za socialno delo občine Ljubljana-Center, Ljubljana, Resljeva 18, 
4. Zavod za socialno delo občine Ljubljana-Moste, Ljubljana, Ob Ljublja- 

nici 36a, 
5. Zavod za socialno delo občine Ljubljana-Šiška, Šentvid nad Ljubljano 95. 
Za delo v disciplinskih centrih je Republiški sekretariat za socialno varstvo 

pripravil v sodelovanju s strokovnimi sodelavci napotila o organizaciji, osnovnih 
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načelih in metodah dela z mladoletnimi storilci kaznivih dejanj v disciplinskih 
centrih, ki so bila obravnavana na posebnem seminarju socialnih delavcev in 
pedagogov, ki naj bi prvi začeli z delom v disciplinskih centrih. 

S tem je bila končana prva faza organizacije disciplinskih centrov v Slo- 
veniji in sicer na tistih območjih, kjer je bila ustanovitev takih oblik vzgojnih 
ukrepov potrebna z ozirom na gibanje in strukturo mladoletnih storilcev kazni- 
vih dejanj. Nove centre bodo organi socialnega varstva ustanavljali v skladu s 
potrebami in na podlagi strokovnih analiz dosedanjega dela disciplinskih 
centrov. 

Na ta način so bili ustvarjeni v republiki Sloveniji pogoji za izrekanje 
vzgojnega ukrepa oddaje v disciplinski center za daljšo dobo s tem, da vsi organi 
socialnega varstva lahko napotijo mladoletnika, zoper katerega je bil izrečen 
vzgojni ukrep oddaje v disciplinski center za daljšo dobo, v že usposobljena 
disciplinska centra v Ljubljani oziroma Mariboru. Na območjih, kjer se pri- 
čakuje največ primerov izrekanja oddaje mladoletnika v disciplinski center za 
krajšo dobo, to je v Mariboru, Celju in v Ljubljani, so vzpostavljeni tudi taki 
disciplinski centri ob obstoječih strokovnih socialnih službah. Republiški sekre^- 
tariat za socialno varstvo intenzivno dela na tem, da bodo ustanovljeni disci- 
plinski centri tudi pri drugih socialnih službah na območju vse republike. V ta 
namen se bodo usposobili tudi vzgojni zavodi (internati, mladoletniški domovi 
itd.), poskusno tudi družbene organizacije, ki imajo v svojem programu delo s 
problematičnimi mladoletniki in katerih člani so pedagogi, zdravstveni delavci, 
psihologi itd. Za primer pa, da bi bili izrečeni vzgojni ukrepi oddaje mlado- 
letnika v disciplinski center za krajšo dobo izven območja sodišč, kjer so že 
usposobljeni disciplinski centri, bi bile za izvajanje tega ukrepa zadolžene pri- 
stojne socialne službe s svojimi strokovnimi socialnimi delavci, ki bi pritegnili 
k sodelovanju strokovne sodelavce področnih vzgojnih zavodov oziroma šol. 
Za izvajanje vzgojnega ukrepa oddaje v disciplinski center v takih primerih 
je zadolžen pristojni republiški sekretariat za socialno varstvo, ki bo v danem 
primeru ukrenil vse potrebno za hitro in strokovno obravnavanje konkretnega 
primera. 

To velja zlasti za območje okraja Koper, kjer doslej disciplinski centri niso 
bili formirani, ker za to zaenkrat niso bili podani niti subjektivni niti materialni 
pogoji. Kolikor bi se na območju tega okraja izrekali ukrepi oddaje v disci- 
plinski center, bo te primere individualno obravnaval republiški sekretariat 
za socialno varstvo v dogovoru s pristojnimi organi socialnega varstva občinske 
skupščine in bo na ta način izvajanje tega ukrepa zagotovljeno. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za organizacijsko-politična 

vprašanja 

POROČILO 
k predlogu zakona o začetku uporabljanja določb kazenskega zakonika o oddaji 

v disciplinski center 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora Skupščine 
SR Slovenije je na 6. seji dne 20. januarja 1964 obravnaval predlog zakona o 
začetku uporabljanja določb kazenskega zakonika o oddaji v disciplinski center, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

V načelni obravnavi je bilo poudarjeno, da uveljavljanje tega zakona omo- 
goča še popolnejše izvajanje naprednih in humanih načel, ki se v naši družbi 
odražajo v sistemu vzgojnih ukrepov zoper mladoletne storilce kaznivih dejanj. 

Obenem pa je obravnava opozorila še na naslednje bistvene probleme, ki se 
s tem v zvezi pojavljajo: 

—- Medtem ko se redno sodstvo glede mladoletnikov vedno bolj usmerja 
na vzgojne ukrepe in le izjemno uporabi kaznovanje, na področju upravnega 
kaznovanja pri sodnikih za prekrške ni predpisov, ki bi tudi tam omogočali 
posebne postopke in diferenciacijo med mladoletnimi in polnoletnimi kršilci 
javnega reda. 

— Kljub veliki skrbi družbe za mladoletne še vedno ni mogoče ustrezno 
ravnati s psihično prizadeto mladino, glede katere bi bilo zaradi svojstvenih 
lastnosti treba imeti za prevzgajanje specializiran zavod. Ob ugotovitvi, da je 
okoli 50'°/o mladoletnih delinkventov psihično prizadetih in so na prevzgajanju 
skupaj z ostalimi, je ta problem tembolj pereč. 

— Za izvajanje vzgojnega ukrepa oddaje v disciplinski center so ustvarjeni 
šele osnovni materialni in kadrovski pogoji, ki omogočajo uporabo tega ukrepa 
le v nekaterih razvitejših območjih. Nujno je čim hitreje doseči razširitev teh 
pogojev v celotni republiki — v zvezi s tem naj se preizkusi tudi možnost, da bi 
v ta namen usposobili že obstoječe mladinske domove, internate in šole z ustrez- 
nimi prostori in kadri. 

Po teh načelnih ugotovitvah ter opozorilih je odbor sklepal o predloženem 
zakonskem predlogu in ga brez sprememb sprejel. 

Navedeni zakonski predlog je obravnaval in ga v celoti sprejel tudi odbor 
za zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije. 
V načelni razpravi je tudi ta odbor opozoril na nekatere probleme, ki so že 
vsebovani v gornjem poročilu ter še dodal, da je potrebno izdelati ustrezno me- 
todologijo dela v disciplinskih centrih ter opozoril, da bo pri izvajanju tega 
zakona nujno potrebno najtesnejše sodelovanje med sodišči in disciplinskimi 
centri. Odbor je bil tudi mnenja, naj bi republiška sekretariata za pravosodje in 
za socialno varstvo do konca prvega polletja 1964 pripravila poročilo o izkušnjah 
in problemih, ki se bodo pokazali pri izvajanju tega zakona v praksi. 

Glede na to odbor za organizacijsko-politična vprašanja predlaga Republi- 
škemu zboru Skupščine SR Slovenije, da predlog zakona o začetku uporabljanja 

19 
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določb kazenskega zakonika o oddaji v disciplinski center sprejme v predlo- 
ženem besedilu. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Mirka Drakslerja. 

Št.: 7-1/64 
Ljubljana, 23. januarja 1964 

Predsednik: 
Niko Belopavlovič 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ORGANIZACIJSKO-POLITICNI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 
k predlogu zakona o začetku uporabljanja določb kazenskega zakonika o oddaji 

v disciplinski center 
V 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-po- 
litičnega zbora je na svoji 13. seji dne 24. januarja 1964 obravnaval in sklepal 
o predlogu zakona o začetku uporabljanja določb kazenskega zakonika o oddaji 
v disciplinski center, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil njen Izvršni svet. 

Odbor je po načelni obravnavi zakonski predlog sprejel. 
Pri obravnavi v podrobnostih pa je odbor predlagal amandma k prvemu 

členu zakona in sicer, »da se zamenja začetek uporabljanja določb« 1. januarja 
1964 z datumom »1. marec 1964«. Predstavnik Izvršnega sveta, pomočnik repu- 
bliškega sekretarja za pravosodje dr. Marjan Pavlič se je s predlagano spre- 
membo strinjal in amandma sprejel. Ta amandma je tako postal sestavni del 
predloga. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika (Ur. 1. FLRJ 
št. 30/59) je pooblastil republike, da s svojimi zakoni določijo, od kdaj se upo- 
rabljajo določbe kazenskega zakona o oddaji v disciplinski center, vendar pa 
se uporaba teh določb lahko odloži le do konca leta 1963. 

Predlog zakona bo predložen zboru v obravnavo in sklepanje na prvi pri- 
hodnji seji, to pa bo šele v začetku februarja 1964. Zakon bi torej po določilu 
drugega člena predloga pričel veljati osmi dan po objavi v uradnem listu SRS, 
po določilih 1. člena predloga pa se začnejo uporabljati določbe kazenskega za- 
konika o oddaji v disciplinski center s 1. januarjem 1964. Glede na določilo 
152. člena ustave SFRJ in 217. člena ustave SR Slovenije pa zakon ne more 
imeti učinka za nazaj. Odbor meni, da ni takih posebnih utemeljenih razlogov, 
ki bi narekovali, da se pričnejo uporabljati določbe kazenskega zakonika o 
oddaji v disciplinske centre že s 1. januarjem 1964. Zaradi tega je predlagal 
tudi amandma, da se začnejo uporabljati določbe kazenskega zakona o oddaji 
v disciplinske centre šele s 1. marcem 1964. Predstavnik predlagatelja se je s 
tem amandmajem strinjal. 

Ob razpravi o zakonskem predlogu se je ugotovilo, da sta Republiški sekre- 
tariat za pravosodje in republiški sekretariat za socialno varstvo vzgojni ukrep 
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oddaje mladoletnikov v disciplinski center proučevala in preizkušala že od leta 
1962 dalje ter pripravila tudi sedem disciplinskih centrov, ki so usposobljeni za 
izvrševanje tega vzgojnega ukrepa. Poleg materialnih pogojev obstoje tudi vsi 
kadrovski pogoji. Pokazala pa se je tudi neskladnost med določbami o vzgojnih 
ukrepih kazenskega zakona in splošnega zakona o prekrških, ki teh določb nima 
in zato ponavadi sodnik za prekrške v upravno-kazenskem postopku izreka nad 
mladoletnimi storilci prekrškov zaporne kazni, dočim izreka sodišče nad sto- 
rilci kaznivih dejanj, torej gre že za večjo družbeno nevarnost, le vzgojni ukrep. 
Odbor meni, da naj pristojni organi s svojimi predlogi to neskladje odpravijo. 

Po tej obravnavi o podrobnostih je odbor predlog zakona o začetku uporab- 
ljanja določb kazenskega zakona o oddaji v disciplinski center s predlaganim 
amandmajem soglasno v celoti sprejel in predlaga zboru, da ga sprejme. 

Za svojega poročevalca je odbor določil Maselj Vero, članico odbora za 
proučevanje zakonskih in drugih predlogov organizacijsko-političnega zbora. 

Št.: 7-1/64 
Ljubljana, 24. januarja 1964 

Predsednik: 
Marija Aljančič 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 
k predlogu zakona o začetku uporabljanja določb kazenskega zakonika o oddaji 

v disciplinski center 

Zakonodajno-pravna komisija je na svoji seji dne 28. januarja 1964 obrav- 
navala predlog zakona o začetku uporabljanja določb kazenskega zakonika o 
oddaji v disciplinski center. 

O predlogu zakona sta predhodno razpravljala odbor za proučevanje za- 
konskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora Skupščine SR 
Slovenije in odbor za Organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora 
Skupščine SR Slovenije. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-poli- 
tičnega zbora Skupščine SR Slovenije je k 1. členu zakonskega predloga sprejel 
amandma, po katerem se beseda »januar« zamenja z besedo »marec«. Predstav- 
nik Izvršnega sveta je amandma sprejel in je amandma tako postal sestavni del 
zakonskega predloga. 

Zakonodajno-pravna komisija se z gornjim amandmajem ne strinja, ker je 
naravnost v nasprotju z določbo 292. člena zakona o spremembah in dopolnitvah 
kazenskega zakonika (Ur. 1. FLRJ št. 30/59). Po citiranem zakonskem določilu 
določijo socialistične republike, od kdaj se bodo uporabljale tiste določbe zakona 
o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika, ki govorijo o oddaji v disci- 
plinski center in o strožjem nadzorstvu skrbstvenega organa, vendar pa se sme 
odložiti uporaba teh določb najdalj do konca leta 1963. Odložitev uporabljanja 
določb kazenskega zakonika o oddaji v disciplinski center do 1. marca bi torej. 

19* 
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pomenila očitno kršitev zveznega zakona. Zato Zakonodajno-pravna komisija 
predlaga amandma k 1. členu zakona tako, da se 1. člen glasi: »V Socialistični 
republiki Sloveniji se začnejo uporabljati določbe kazenskega zakonika o oddaji 
v disciplinski center s 1. januarjem 1964.« 

Nadalje predlaga Zakonodajno-pravna komisija amandma k 2. členu za- 
kona, tako da se na koncu 2. člena namesto pike vstavi vejica in doda naslednje 
besedilo: »določbe 1. člena tega zakona pa se uporabljajo od 1, januarja 1964«. 

S tem amandmajem je zakon spravljen v sklad z zveznim zakonom po for- 
malni in vsebinski strani. Iz obrazložitve predstavnika Izvršnega sveta namreč 
izhaja, da so se določbe 1. člena v praksi že uporabljale pred 1. januarjem 1964. 

Predstavnik Izvršnega sveta je oba amandmaja Zakonodajno-pravne komi- 
sije sprejel in sta tako postala sestavni del zakonskega predloga. 

Zakonodajno-pravna komisija ugotavlja, da je zakonski predlog z zgoraj 
navedenima amandmajema v skladu z ustavo in s pravnim sistemom in pred- 
laga, da ga pristojna zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta. 

St.: 7-1/64 
Ljubljana, 28. januarja 1964 

Predsednik: 
dr. Josip Globevnik 1. r. 

PREDLOG ZAKONA 

o prenehanju veljavnosti zakona o občinskih ljudskih odborih in zakona 
o okrajnih ljudskih odborih 

1. člen 
Določbe zakona o občinskih ljudskih odborih (Uradni list LRS št. 19-88/52) 

in zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS št. 19-89/52 in 
št. 31-99/53), koliko že niso bile razveljavljene s poznejlšimi predpisi, prene- 
hajo yeljati 15. februarja 1964. 

2. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

S 15. členom zakona o izvedbi ustave SR Slovenije (Uradni list SRS 
št. 10-91/63) so prenehale veljati določbe zakona o občinskih ljudskih odborih 
in zakona o okrajnih ljudskih odborih, kolikor so v nasprotju z novo ustavo 
urejale sistem samoupravljanja v občinah in okrajih. Določbe ustave SR Slo- 
venije, s katerimi se je na novo uredil sistem tega samoupravljanja, so se 
pričele takoj z uveljavitvijo ustave neposredno uporabljati. 

Po navedeni določbi zakona o izvedbi ustave so v obeh zakonih ostale 
dejansko v veljavi le določbe o razmerjih med občinskimi oziroma okrajnimi 
ljudskimi odbori in višjimi državnimi organi (29.—45. člen zakona o občinskih 
ljudskih odborih ter 29.—58. člen zakona o okrajnih ljudskih odborih), s kate- 
rimi je urejeno nadzorstvo zakonitosti nad delom ljudskih odborov; vse druge 
določbe obeh zakonov so s tem prenehale veljati, kolikor niso bile razveljav- 
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ljene že prej (npr. z zakonom o državni upravi, s splošnim zakonom o ureditvi 
občin in okrajev, z zakonom o upravnih organih v LR Sloveniji, z zakonom 
o javnih uslužbencih itd.)- Določbe o nadzorstvu zakonitosti nad delom ljudskih 
odborov oziroma novih skupščin občin in okrajev so ostale v veljavi, ker še 
niso bila formirana ustavna sodišča in ni mogel biti takoj neposredno na pod- 
lagi ustave uveljavljen nov sistem nadzorstva nad ustavnostjo in zakonitostjo', 
ki ga po ustavi zagotavljajo ustavna sodišča. 

Po določbi 72. člena zakona o Ustavnem sodišču SR Slovenije (Uradni list 
SRS št. 39-306/63) prične to sodišče z delom 15. februarja 1964. S tem dnem 
prične z delom tudi Ustavno sodišče Jugoslavije. Zato je potrebno, da s tem 
dnem preneha veljati dosedanji sistem nadzorstva nad delom občinskih in 
okrajnih ljudskih odborov, kakor je določen v navedenih zakonih. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za organizacij sko-politična 

vprašanja 
« 

POROČILO 
k predlogu zakona o prenehanju veljavnosti zakona o občinskih ljudskih 

odborih in zakona o okrajnih ljudskih odborih 

Odbor za organizacij sko-politična vprašanja Republiškega zbora Skupščine 
SR Slovenije je na 6. seji dne 20. januarja 1964 obravnaval predlog zakona o 
prenehanju veljavnosti zakona o občinskih ljudskih odborih in zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložila Komisija za 
pripravo- in izdelavo predlogov za uskladitev obstoječih republiških zakonov 
in drugih republiških predpisov z ustavo SR Slovenije. 

V načelni razpravi je odbor ugotovil, da zakon pomeni le ustrezno prila*- 
goditev dejanskem stanju. Nekatera določila zakona o občinskih ljudskih od- 
borih in zakona o okrajnih ljudskih odborih so bila namreč postopno razve- 
ljavljena z raznimi kasnejšimi zakoni (npr. z zakonom o državni upravi, s sploš- 
nim zakonom o ureditvi občin in okrajev, z zakonom o upravnih organih v LR 
Sloveniji, z zakonom o javnih uslužbencih itd.); z zakonom o izvedbi ustave 
SR Slovenije so prenehale veljati tiste določbe, ki so v nasprotju z novo ustavo 
urejale sistem samoupravljanja v občinah in okrajih; končno pa je zakon 
o ustavnem sodišču razveljavil še edino* preostalo področje razmerij med občin- 
skimi oziroma okrajnimi ljudskimi odbori in višjimi državnimi organi. 

Po tej načelni ugotovitvi je odbor zakonski predlog v predloženem besedilu 
sprejel brez pripomb. 

Glede na to odbor predlaga Republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije, 
da predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o občinskih ljudskih od- 
borih in zakona o okrajnih ljudskih odborih sprejme v predloženem besedilu. 

Za svojega poročevalca je odbor določil Mirka Drakslerja. 
Št.: 010-7 
Ljubljana, 23. januarja 1964 Predsednik: 

Niko Belopavlovič 1. r„ 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ORGANIZACIJSKO-POLITIČNI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 
k predlogu zakona o prenehanju veljavnosti zakona o občinskih ljudskih 

odborih in zakona o okrajnih ljudskih odborih 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-poli- 
tičnega zbora je na svoji 13. seji dne 24. januarja 1964 obravnaval in sklepal 
o predlogu zakona o prenehanju veljavnosti zakona o občinskih ljudskih od- 
borih in zakona o okrajnih ljudskih odborih, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložila njena komisija za pripravo in izdelavo predlogov za uskladitev obsto- 
ječih republiških zakonov in drugih republiških predpisov z Ustavo SR Slo- 
venije. 

Odbor je po načelni obravnavi, v kateri je ugotovil, da zakonski predlog 
pomeni le odpravo nadzorstva zakonitosti nad delom ljudskih odborov, predlog 
•zakona o prenehanju veljavnosti zakona o občinskih ljudskih odborih in zakona 
o okrajnih ljudskih odborih, sprejel. Prav tako je predlog zakona po podrobni 
obravnavi v celoti sprejel. 

Pri obravnavi zakonskega predloga se je ugotovilo, da ta pomeni le uskla- 
ditev varovanja ustavnosti in zakonitosti z določili ustave SR Slovenije. Prav 
tako se je poudarilo, da je bil pretežen del določil zakona o občinskih ljudskih 
odborih in zakona o okrajnih ljudskih odborih postopoma razveljavljen z raz- 
nimi kasnejšimi zakoni kot so npr. z zakonom o državni upravi, s splošnim 
zakonom o ureditvi občin in okrajev, z zakonom o organih v SR Sloveniji, 
z zakonom o javnih uslužbencih itd. Zakon o izvedbi Ustave SR Slovenije je 
odpravil vse tiste določbe, ki so v nasprotju z ustavno ureditvijo, urejale 
.sistem samoupravljanja v občinah in okrajih. Veljavnost so obdržale le še 
odločbe o nadzorstvu zakonitosti nad delom ljudskih odborov oziroma novih 
skupščin občin in okrajev, to pa zato, ker še niso bila formirana ustavna 
•sodišča. 

Po določbi 72. člena zakona o Ustavnem sodišču SR Slovenije prične to 
sodišče z delom 15. februarja. S tem dnem prične Ustavno sodišče SR Slovenije 
varovati ustavnost in zakonitost ter je zato odbor zakonski predlog v predlo- 
ženem besedilu sprejel brez pripomb ter predlaga, da ga sprejme tudi Orga- 
nizacijsko-politični zbor. 

Za poročevalca je odbor določil Saksida Joška, člana odbora za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov Organizacij sko-političnega zbora. 

Št.: 010-7 
Ljubljana, 24. januarja 1964 

Predsednik: 
Marija Aljančič 1. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodaj no-pravna komisij a 

POROČILO 

k predlogu zakona o prenehanju veljavnosti zakona o občinskih ljudskih 
odborih in zakona o okrajnih ljudskih odborih 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
28. januarja 1964 obravnavala predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona 
o občinskih ljudskih odborih in zakona O1 okrajnih ljudskih odborih. 

Komisija ugotavlja, da je predlog zakona v skladu z ustavo in s pravnim 
sistemom ter predlaga, da ga pristojna zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta. 

Št.: 010-7/64 
Ljubljana, 28. januarja 1964 

PREDLOG SKLEPA 

o ustanovitvi začasnih odborov Prosvetno-kulturnega zbora 

Na podlagi 173. člena ustave SR Slovenije in 8. člena začasnega poslov- 
nika Prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije je Prosvetno-kul- 
turni zbor Skupščine SR Slovenije na seji, dne 29. januarja 1964 sprejel 

o ustanovitvi začasnih odborov Prosvetno-kulturnega zbora: 
1. za film, 
2. za strokovno izobraževanje, 
3. za proučevanje položaja učencev šol II. stopnje in slušateljev visokih 

in višjih šol ter za poklicno usmerjanje, 
4. za telesno kulturo. 

Predsednik: 
dr. Josip Globevnik 1. r. 

sklep 

I. 

II. 

V začasne odbore se izvolijo: 

1. v začasni odbor za film 

za predsednika 
za člane 

France Štiglic 
Branko Babič 
Matej Bor 
Anton Grčar 
Janez Langerholc 
Jo vita Podgornik 
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2. v začasni odbor za strokovno izobraževanje 

za predsednika inž. Ferdo Gorjanc 
za člane Ivan Bertoncelj 

Anton Horvat 
Vlado Oremuž 
Ivo Ščavničar 
Dušan Šinigoj 
inž. Ladislav Tkavc 
inž. Dane Tovornik 
Danilo Zavadlav 

3. v začasni odbor za proučevanje položaja učencev šol II. stopnje in slu- 
šateljev visokih in višjih šol ter za poklicno usmerjanje 

za predsednika inž. Stane Potrč 
za člane Stojan Fakin 

Viktorija Janžekovič 
Ciril Jelovšek 
Vinko Kobilca 
Magda. Malovrh 
Ivan Mole 
Mi j a Valenčič 
Francka Vidovič 

4. v začasni odbor za telesno kulturo 

za predsednika Jože Štunm 
za člane Marjan Debeljak 

Anica Kežman 
Ivo Orešnik 
Stojan Požar 
Sonja Sardoč 
Stane Vrhovec 

PREDLOG SKLEPA 
o ustanovitvi začasnih odborov Organizacijsko-političnega zbora 

Na podlagi 173. člena ustave SR Slovenije in 8. člena začasnega poslovnika 
Organizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije je Organizacijsko-poli- 
tični zbor Skupščine SR Slovenije na seji dne 6. februarja 1964 sprejel 

sklep 

I. 

o ustanovitvi začasnih odborov Organizacijsko-političnega zbora: 
1. za proučevanje samouprave, delitve dohodka, organizacije in delovanja 

upravnih organov; 
2. za proučitev medkomunalnega sodelovanja; 
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3. za proučitev problemov obveščanja občanov o delu predstavniških teles, 
njihovih organov in organov družbenega samoupravljanja (načelo jasnosti); 

4. za proučitev vprašanj krajevnih skupnosti; 
5. za proučitev vprašanj sodstva, pravne pomoči in odvetništva; 
6. za proračunski sistem. 

II. 

1. začasni odbor za proučevanje samouprave, delitve dohodka, organizacije 
in delovanja upravnih organov ima predsednika, podpredsednika in pet članov. 
Izvolijo se: 

za predsednika Saksida Joško 
za podpredsednika Dernovšek Jože 
za člane inž. Korber Branko 

Vogrinec Danica 
Gregorič Anton 
Bizjak Stane 
inž. Legan Jože 

2. začasni odbor za proučitev medkomunalnega sodelovanja ima predsed- 
nika, podpredsednika in pet članov. Izvolijo se: 

za predsednika inž. Kržišnik Marko 
za podpredsednika inž. Tepina Marjan 
za člane Žagar Anton 

Cerne Vlado 
Eržen Jože 
Hribar Francka 
Kočevar Franc 

3. začasni odbor za proučitev problemov obveščanja občanov o delu pred- 
stavniških teles, njihovih organov in organov družbenega samoupravljanja 
(načelo javnosti), ima predsednika, podpredsednika in pet članov. Izvolijo se: 

za predsednika Turk Franjo 
za podpredsednika Grešnik Vlado 
za člane Tomažič Franc 

Švab Viktor 
Florjančič Tone 
Brumec Štefan 
Kambič Ciril 

4. začasni odbor za proučitev vprašanj krajevnih skupnosti ima predsed- 
nika, podpredsednika in pet članov. Izvolijo se: 

za predsednika Košir Martin 
za podpredsednika Ravnik Miha 
za člane Jagodič Vinko 

Veren Mileva 
inž. Vičar Marija 
Seme Jože 
Ferš Štefan 
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5. začasni odbor za proučitev vprašanj sodstva, pravne pomoči in odvet- 
ništva ima predsednika, podpredsednika in pet članov. Izvolijo se: 

za predsednika Klanšek Maks 
za podpredsednika Znidaršič Milan 
za člane Lanščak Janez 

Mahnič Lado 
Kolmančič Jože 
Zeleznik Marija 
Hegler Miro 

6. začasni odbor za proračunski sistem ima predsednika, podpredsednika 
in pet članov. Izvolijo se: 

za predsednika Cer jak Silva 
za podpredsednika Divjak Stane 
za člane Lojen Joško 

Mirt Jože 
Mravljak Peter 
Kos Jolanda 
inž. Rode Vitja 

III. 

1. začasni odbor za proučevanje samouprave, delitve dohodka, organizacije 
in delovanja upravnih organov; prouči vprašanje samoupravljanja v upravnih 
organih, financiranje oziroma zagotovitev sredstev za delo državnih organov 
vprašanje notranjih odnosov; dela, programa in organizacije; vprašanje odnosa 
organa nasproti predstavniškemu telesu, delovnim organizacijam in držav- 
ljanom. Odbor prouči tudi sedanjo organizacijo in delo vseh inšpekcijskih služb 
v SR Sloveniji; 

2. začasni odbor za proučitev medkomunalnega sodelovanja; prouči sedanje 
stanje, problematiko, pozitivne in negativne pojave na tem področju. Analiza 
naj bi zajela sodelovanje občin na področju gospodarstva, družbenih služb, 
skupnih upravnih služb in zavodov, organizacije skupnih akcij, medsebojne 
izmenjave izkušenj in drugih oblik medsebojne pomoči in sodelovanja; 

3. začasni odbor za proučitev problemov obveščanja občanov o delu pred- 
stavniških teles, njihovih organov in organov družbenega samoupravljanja 
(načelo javnosti); prouči realizacijo načela javnosti v delu vseh predstavniških 
teles, njihovih organov, skladov itd.; sredstva za informacije; o uporabi teh 
sredstev; o obliki obveščanja, o obveščanju samoupravnih organov v delovnih 
organizacijah itd.; 

4. začasni odbor za proučitev vprašanj krajevnih skupnosti; prouči potek 
dela in probleme v zvezi s pripravljanjem statutov KS, problematiko ob nasta- 
janju krajevnih skupnosti, zlasti pa opredelitev krajevnih skupnosti, območja 
krajevnih skupnosti, način ustanovitve, naloge, financiranje in programiranje, 
organizacijo organov krajevnih skupnosti ter druga vprašanja, med katerimi 
zlasti problematiko servisov; 

5. začasni odbor za proučitev vprašanj sodstva, pravne pomoči in odvet- 
ništva; prouči vprašanje organizacije sodstva, spremlja pripravo zakona o so- 
diščih; prouči celotno problematiko pravne pomoči vključno z odvetništvom in 
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javnim pravobranilstvom, spremlja in proučuje kriminaliteto po vrstah storilcev 
in kaznivih dejanj; 

6. začasni odbor za proračunski sistem; obravnava in sklepa o predlogu 
proračuna SR Slovenije; sklepnega računa o izvršitvi republiškega proračuna; 
proučuje nov proračunski sistem v SFRJ, spremlja porabo proračunskih sredstev 
za tekoče leto ter proučuje druga vprašanja, ki so v zvezi in pomembna za 
uvedbo novega proračunskega sistema. 

PREDLOG SKLEPA 

o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča 

Na podlagi 77. člena zakona o sodiščih (Ur. 1. FLRJ št. 30/54), je bil na seji 
Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije 

razrešen 

Milan Gaspari dolžnosti sodnika okrožnega sodišča v Kranju. 

OBRAZLOŽITEV 

Milan Gaspari, sodnik okrožnega sodišča v Kranju je predviden na 
delovno mesto strokovnega sodelavca pri Ustavnem sodišču SR Slovenije, zato 
je prosil za razrešitev sedanje funkcije. Po 78. členu zakona o sodiščih (Ur. 1. 
FLRJ št. 30/54) so podani zakoniti pogoji za njegovo razrešitev. 

PREDLOG SKLEPA 

o imenovanju članov upravnega odbora vodnega sklada SR Slovenije 

Na podlagi 17. alinee 135. člena in 152. člena ustave SR Slovenije (Uradni 
list SRS št. 10-9/63) ter v zvezi s 4. členom zakona o vodnem skladu SR Slovenije 
(Uradni list SRS št. 39-311/63) je Republiški zbor Skupščine SR Slovenije na 
seji dne 31. januarja 1964 sprejel 

sklep 

o imenovanju članov upravnega odbora vodnega sklada SRS. 
V upravni odbor se imenujejo: 

za predsednika: Ivan Ros, poslanec Zveznega zbora Skupščine SFRJ; 
za člane: Ivan Alt, direktor Komunalne banke — podružnica 

za kmetijstvo Maribor; 
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inž. Drago Mišič, direktor Vodne skupnosti za Do- 
lenjsko; 
inž. Josip Brus, svetnik za področje melioracije in 
regulacije v Zavodu za vodno gospodarstvo SRS; 
inž. Anton Cvahte, direktor Vodne skupnosti po- 
rečja Savinje, Celje; 
Franc Copi, direktor Vodne skupnosti Primorske, 
Koper; 
inž. Milan Jeran, glavni urbanistični inšpektor v 
republiškem sekretariatu za urbanizem, stanovanjsko iz- 
gradnjo in komunalne zadeve SRS; 
inž. Ciril Prohinar, pomočnik republiškega sekre- 
tarja in industrijo SRS; 
Ivo Santej, pravnik v republiškem sekretariatu za 
kmetijstvo in gozdarstvo SRS; 
dr. Marjan Mehle, sodnik Gospodarskega sodišča 
SRS; 
inž. Viktor Herman, vodja oddelka za raziskave pri 
kmetijskem posestvu Barje. 

PREDLOG SKLEPA 

o imenovanju 5 članov v tipravni odbor sklada SR Slovenije za šolstvo 

Na podlagi 17. alinee 135. člena ustave SR Slovenije (Uradni list SRS 
št. 10-9/63) ter v zvezi s 6. členom zakona o ustanovitvi sklada Ljudske repu- 
blike Slovenije za šolstvo (Uradni list LRS št. 9-92./61 in 33-224/62) je Republiški 
zbor Skupščine SR Slovenije dne 31. januarja 1964 sprejel 

sklep 

o imenovanju 5 članov v upravni odbor sklada SR Slovenije za šolstvo. 
V upravni odbor sklada se imenujejo: 
Ranka Kavčič, pomočnik republiškega sekretarja za šolstvo SR Slo- 

venije; 
Anica Kuhar, podpredsednik okrajne skupščine Maribor; 
dr. Drago Ocepek, docent na Fakulteti za naravoslovje in tehno- 

logijo, Ljubljana; 
Ludvik Zaje, predsednik ideološke komisije okrajnega komiteja ZKS, 

Ljubljana; 
Zdravko Troha, direktor Zavoda za prosvetno-pedagoško službo, 

Koper. 
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SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Predsednik: 

Tajnik: 
Peter Zorko 

ODBOR IN KOMISIJE 

ODBOR ZA DRUŽBENO NADZORSTVO 

inž. Karmelo Budihna, predsednik 
Magda Kočar, podpredsednik 

Valentin Hren Ivo Ščavničar 
Jože Greben Andrej Lah 
Janez Sukič Mara Lukanc 
Frančiška Hribar 

KOMISIJA ZA VOLITVE IN IMENOVANJA 

Adolf Arigler, predsednik 
inž. Jože Legan, podpredsednik 

Miro Benedejčič Lojze Fortuna 
inž. Stanislav Potrč Marjan Lenarčič 
Milica Opresnik Janez Zemljarič 
Franc Simonič 

ZAKONODAJNO-PRAVNA KOMISIJA 

dr. Josip Globevnik, predsednik 
Savo Šifrer, podpredsednik 

Anica Rajič inž. Franc Filipčič 
Borut Bohte Marjan Šenk 
Bojan Černjavič 

KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA SSRS 

Savo Šifrer, predsednik 
Borut Bohte, tajnik 

Ivan Maček 

Podpredsednika: 

Dr. Marijan Brecelj Dragica Rome 

Ivan Bertoncelj 
inž. Bogdan Jesenko 
Franc Leskovec 

Mara Lukanc 
Srečko Rihtar 
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KOMISIJA ZA PRIPRAVO IN IZDELAVO PREDLOGOV IN USKLADITEV 
OBSTOJEČIH REPUBLIŠKIH ZAKONOV IN DRUGIH REPUBLIŠKIH 

Francka Strmole 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Predsednik: 
Tine Remškar 

Podpredsednik: 
Cveta Žorž 

ODBOR IN KOMISIJE 

ODBOR ZA DRUŽBENI PLAN IN FINANCE 

Miran Košmelj, predsednik 
Ludvik Golob, podpredsednik 

Zmaga Baje Ivan Lužovec 
Franc Klobučar Franc Virk 
inž. Franc Kumše 

ODBOR ZA SPLOŠNA GOSPODARSKA VPRAŠANJA 

Mirko Zlatnar, predsednik 
inž. Bogdan Jesenko, podpredsednik 

Štefan Antalič Vida Vajd 
Rafael Baraga Janez Žnidar 
Jožica Teppey 

ODBOR ZA PRORAČUN 

Tone Fajfar, predsednik 
Miroslava Lavrenčič, podpredsednik 

Angelca Kržan Anton Truden 
Anton Rovtar 

PREDPISOV Z NOVO USTAVO SRS 

Mitja Ribičič, predsednik 
dr. Josip Globevnik, podpredsednik 

Ivo Janžekovič 
Ivan Lužovec 
inž. Silvo Rozman 

Mitja Stupan 
Savo Šifrer 
Milan Žnidaršič 
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ODBOR ZA INDUSTRIJO IN PROMET 

Stane Dolenc, predsednik 
Tone Preložnik, podpredsednik 

Vera Cavnik Ludvik Križman 
inž. Miran Guzelj Hinko Wiimmer 
inž. Ivica Kavčič 

ODBOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO 

Franc Lubej, predsednik 
Katica Kozel, podpredsednik 

Jože Kolarič Jože Ogorevc 
inž. Slavko Korbar Sida Podlesek 
inž. Lucij an Krivec 

ODBOR ZA TRGOVINO, GOSTINSTVO IN TURIZEM 

Jože Tramšek, predsednik 
Viktor Zupančič, podpredsednik 

Davorin Ferligoj Slavko Štrukelj 
Ivan Gorenc Dominik Tomažin 
Ivica Jeršič 

ODBOR ZA ORGANIZACIJSKO-POLITlCNA VPRAŠANJA 

Niko Belopavlovič, predsednik 
Mitja Stupan, podpredsednik 

Mirko Draksler Francka Strmole 
Zoran Pire Janko Zevart 
Ana Rozman 

ODBOR ZA URBANIZEM, STANOVANJSKO IZGRADNJO 
IN KOMUNALNE ZADEVE 

Vlado Majhen, predsednik 
inž. Jože Mulšič, podpredsednik 

Alojzija Doltar 
Milko Grgič 

Jože Laznik 
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ODBOR ZA PROSVETO IN KULTURO 

Drago Seliger, predsednik 
Kristina Lovrenčič, podpredsednik 

dr. Milica Bergant inž. Ivo Pignar. 
inž. Viktor Klanjšček Mitja Vošnjak 
Jože Klinger 

ODBOR ZA ZDRAVSTVO IN SOCIALNO POLITIKO 

dr. Jože Benigar, predsednik 
dr. Meta Škarja, podpredsednik 

Rado Dolgan Branko Zadravec 
Bogo Verdev Ignac Zagore 
Stane Volk 

ODBOR ZA DELO IN SOCIALNO ZAVAROVANJE 

Janez Japelj, predsednik 
Franc Leben, podpredsednik 

Mar j a Cerkovnik Miroslav Trunkelj 
Andrej Jermol Rudolf Vrčkovnik 
Ivo Janžekovič 

ADMINISTRATIVNA KOMISIJA 

Adolf Arigler, predsednik 
Jakob Žen, podpredsednik 

Rudi Burgar Tone Preložnik 
Franc Leskovec 

MANDATNO-IMUNITETNA KOMISIJA 

Marja Cerkovnik, predsednik 
Ludvik Jerebic, podpredsednik 

Bruno Giachin 
Marija Plaveč 

Franc Zadravec 



Priloge 305 

KOMISIJA ZA PROŠNJE IN PRITOŽBE 

Julij Beltram, predsednik 
Anica Rajič, podpredsednik 

Ernest Eory Stanko Robnik 
Jelka Firbas 

KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA ZBORA 

Savo Šifrer, predsednik 
Franc Leskovec, tajnik 

dr. Milica Bergant inž. Bogdan Jesenko 
Jelka Firbas Franc Lubej 
inž. Miran Guzelj 

GOSPODARSKI ZBOR 

Predsednik: 
Leopold Krese 

Podpredsednik: 
Tatjana Menna 

ODBOR IN KOMISIJE 

ODBOR ZA PROUČEVANJE ZAKONSKIH IN DRUGIH PREDLOGOV 

Milan Špolar, predsednik 
Tomaž Tomažič, podpredsednik 

Milan Bric inž. Franc Tesovnik 
Elka Grilc inž. Ciril Zmahar 
inž. Miloš Kobe 

MANDATNO-IMUNITETNA KOMISIJA 

inž. Silvo Rozman, predsednik 
Tončka Rebek, podpredsednik 

Ignac Karničnik 
Jože Naraks 

20 

Ivanka Šulgaj 
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KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA ZBORA 

Srečko Rihtar, predsednik 
Andrej Lah, tajnik 

Helena Peček inž. Jože Valentinčič 
Riko Rižnar Stane Zupančič 
Ivanka Šulgaj 

PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 

Predsednik: 
Ivo Tavčar 

Podpredsednik: 
inž. Dora Jelenko 

ODBOR IN KOMISIJE 

ODBOR ZA PROUČEVANJE ZAKONSKIH IN DRUGIH PREDLOGOV 

Boris Mikoš, predsednik 
Truda Dur java, podpredsednik 

Branko Babič Ive Šubic 
Ivan Bertoncelj inž. Dane Tovornik 
Magda Malovrh 

MANDATNO-IMUNITETNA KOMISIJA 

Sonja Sardoč, predsednik 
Dane Debič, podpredsednik 

Milena Borovac Bernarda Pere 
Ludvik Gorčan 

KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA ZBORA 

Ivan Bertoncelj, predsednik 
Sonja Sardoč, tajnik 

Marjeta Pal Ivan Tušek 
Ela Peroci Avgust Vižintin 
inž. Dane Tovornik 
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SOCI ALNO-ZDRAVSTVENI ZBOR 

Predsednik: 
dr. Ruža Segedin 

Podpredsednik: 
Miro Vesel 

ODBOR IN KOMISIJE 

ODBOR ZA PROUČEVANJE ZAKONSKIH IN DRUGIH PREDLOGOV 

dr. Adolf Drolc, predsednik 
Minka Kovač, podpredsednik 

dr. Saša Cvahte Maks Klemenčič 
dr. Polde Hladnik Janez Vari 
Vinko Kastelić 

M AND ATN O-IMUNITETN A KOMISIJA 

Lidunka Kranj c, predsednik 
dr. Mirko Birsa, podpredsednik 

Stane Drobnič Fani Štravs 
Andrej Strniša 

KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA ZBORA 

Mara Lukanc, predsednik 
Marjan Šenk, tajnik 

dr. Martin Benedik Vinko Kastelic 
dr. Mirko Birsa Lidunka Kranjc 
dr. Milica Gajšek-Zima 

20' 
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ORG ANIZ ACI JSKO-POLITIČNI ZBOR 

Predsednik: 
Janez Hočevar 

Podpredsednik: 
Jože Eržen 

ODBOR ZA PROUČEVANJE ZAKONSKIH IN DRUGIH PREDLOGOV 

Marija Aljančič, predsednik 
Vlado Černe, podpredsednik 

Mirko Cepič Joško Saksida 
Vlado Crešnik Franjo Turk 
Vera Maselj 

MANDATNO-IMUNITETNA KOMISIJA 

Mirko Hegler, predsednik 
Danica Vogrinec, podpredsednik 

Martin Košir Miha Ravnik 
Joško Lojen 

KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA ZBORA 

Borut Bohte, predsednik 
Milan Žnidaršič, tajnik 

Štefan Brumec 
Vlado Crešnik 
Jože Dernovšek 

Joško Saksida 
Mileva Veren 
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POSLANCI 

SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Antalič Štefan 
Arigler Adolf 
Avbelj Viktor 
Baje Zmaga 
Baraga Rafael 
Belopavlovič Niko 
Beltram Julij 
Benigar dr. Jože 
Bergant dr. Milica 
Bokša-Bac inž. Milena 
Brecelj dr. Marijan 
Brilej dr. Jože 
Budihna inž. Karmelo 
Burgar Rudi 
Butara Mihael 
Cerkovnik Marja 
Čačinovič Rudi 
Čavnik Vera 
Dolenc Stane 
Dolgan Rado 
Doltar Alojzija 
Draksler Mirko 
Eory Ernest 
Fajfar Tone 
Fende Jože 
Ferligoj Davorin 
Firbas Jelka 
Furlan Slavko 
Gabrovšek Ludvik 
Gaspari Majda 
Giachin Bruno 
Globevnik dr. Josip 
Golob Ludvik 
Gorenc Ivan 
Greben Jože 
Grgič Milko 
Guzelj ,inž. Miran 
Hren Valentin 
Janžekovič Ivo 
Japelj Janez 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Jerebic Ludvik 
Jerman Riko 
Jermol Andrej 
Jeršič Ivica 
Jesenko inž. Bogand 
Kadunec Vladimir 
Kavčič inž. Ivica 
Klanj šček inž. Viktor 
Klinger Jože 
Klobučar Franc 
Kocijančič Boris 
Kočar Magda 
Kolarič Jože 
Korbar inž. Slavko 
Košmelj Miran 
Kotnik inž. Viktor 
Kozel Katica 
Krivec inž. Lucijan 
Križman Ludvik 
Križnik inž. Veljko 
Kržan Angelca 
Kumše inž. Franc 
Lavrenčič Miroslava 
Laznik Jože 
Leben Franc 
Leskovec Franc 
Lončarič Jože 
Lovrenčič Kristina 
Lubej Franc 
Lužovec Ivan 
Maček Ivan 
Majhen Vlado 
Maležič Matija 
Marinko Miha 
Mušič inž. Jože 
Ogorevc Jože 
Pignar inž. Ivo 
Pire Zoran 
Plaveč Marija 
Podlesek Sida 

Podobnik Zorka 
Popit Franc 
Preložnik Tone 
Rajič Anica 
Remškar Tine 
Ribičič Mitja 
Robnik Stanko 
Rovtar Anton 
Rozman Ana 
Seliger Drago 
Simonič Franc 
Smole Janko 
Strmole-Hlastec Francka 
Stupan Mitja 
Sukič Janez 
Šifrer Savo 
Škarja-Skerget dr. Meta 
Štrukelj Slavko 
Teppey Jožica 
Tomažin Dominik 
Tomšič Vida 
Tramšek Jože 
Truden Anton 
Trunkelj Miroslav 
Vajd Vida 
Verdev Bogo 
Virk Franc 
Volk Stane 
Vošnjak Mitja 
Vrčkovnik Rudolf 
Wimmer Hinko 
Zadravec Branko 
Zadravec Franc 
Zagore Ignac 
Zlatnar Mirko 
Zupančič Viktor 
Žen Jakob 
Ževart Janko 
Žnidar Janez 
Zorž Cveta 
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GOSPODARSKI ZBOR 

Alt Mimica 
Benedejčič Miro 
Beravs Anton 
Borovinšek Jerica 
Bric Milan 
Ciglar Franc 
Čop Franc 
Dolgan inž. Danilo 
Duše j Jože 
Filipčič inž. Franc 
Fistrovič Ljuba 
Gerk Danilo 
Gradišnik inž. Milan 
Grilc Elka 
Heller Ivan 
Ivančič Ivanka 
Jamnik Rado 
Jeram Milan 
Kajzersberger inž. Jelka 
Karba Štefan 
Karničnik Ignac 
Kerec Ernest 
Kobe inž. Miloš 
Komočar Edvard 

Kos Justa 
Krebs Franc 
Krese Leopold 
Kruhar Ema 
Lah Andrej 
Medvešček Milan 
Melavc Dane 
Menna Tatjana 
Mihelič inž. Franc 
Muhar Tinka 
Naraks Jože 
Okrožnik Teodor 
Palčič Romana 
Peček Helena 
Perenič Ivan 
Peršak Ivo 
Plos Anton 
Rebek Tončka 
Rebernik Leopold 
Rihtar Srečko 
Rižnar Riko 
Rame Dragica 
Rozman inž. Silvo 
Rupreht Uroš 

Sila Robert 
Siter Ivan 
Sivec Jože 
Skulj inž. Saša 
Stanonik Jože 
Škerlak Franc 
Šnajder Jože 
Šoba Zora 
Špolar Milan 
Šulgaj Ivanka 
Šuštar Janez 
Tesovnik inž. Franc 
Tomažič Tomaž 
Tomše inž. Bogo 
Umnik Ivan 
Uršič Ciril 
Valentineič inž. Jože 
Vilčnik Danica 
Zaviršek Franc 
Zidar inž. Milovan 
Zupančič Stane 
Zmahar inž. Ciril 

PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 

Babič Branko 
Batič Stojan 
Bertoncelj Ivan 
Borovac Milena 
Božič Mija 
Bukovec Vilma 
Cvetko Ciril 
Černjavič Bojan 
Debeljak Marjan 
Debič Dane 
Fakin Stojan 
Fusilli Leo 
Gombač Branko 
Gorčan Ludvik 
Gorjanc inž. Ferdo 
Grčar Anton 
Horvat Anton 
Janžekovič Viktorija 
Jelenko inž. Dora 

Jelovšek Ciril 
Kambič Janez 
Keber Štefan 
Kežman Anica 
Kobilca Vinko 
Kovič Kajetan 
Langerholc Janez 
Lesnik Franc 
Makovec Jože 
Malovrh Magda 
Mavsar Ivan 
Mikoš Boris 
Mole Ivan 
Oremuž Vlado 
Orešnik Ivo 
Pal Marjeta 
Pavšič Vladimir-Bor 
Pere Bernarda 
Peroci Ela 

Pevec Alojz 
Podgornik Jovita 
Pohar Vojko 
Potrč inž. Stanislav 
Požar Stojan 
Sardoč Sonja 
Sašek Tilka 
Smerdel Alojz 
Stopar Rudi 
Ščavničar Ivo 
Šemrl Zora 
Šinigoj Dušan 
Šneberger Peter 
Štiglic France 
Šturm Jože 
Šubic Ive 
Šušteršič Darinka 
Švajncer Janez 
Tavčar Ivo 
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Tiran Jože 
Tkavc inž. Ladislav 
Tovornik inž. Dane 
Troha Veljko 
Tušek Ivan 

Valenčič Mi j a 
Vidmar Gojmir 
Vidovič Francka 
Vižintin Avgust 
Vrhovec Stane 

Zavadlav Danilo 
Zupančič Beno 
Žoher-Dur java Truda 

SOCI ALNO-ZDRAVSTVENI ZBOR 

Arajoš Andrej 
Benedik dr. Martin 
Birsa dr. Mirko 
Bizjak Herman 
Bradač Franc 
Bratkovič Ludvik 
Butkovič Stanislava 
Cerkovnik Ivan 
Cvahte dr. Saša 
Cepar Silva 
Čop Martina 
Drobnič Stane 
Drolc dr. Adolf 
Gajišek-Zima dr. Milica 
Globočnik Rok 
Gradišar Vida 
Gradišnik Milan 
Grahek Mr. Ph. Branko 
Gregorc-Kastelic dr. Anica 
Gruden Zdravko 
Hladnik dr. Polde 
Ueršič Vinko 
Jarc Franc 
Javoršek Tihomil 

Ješovnik Raj ko 
Jug Gojko 
Kanalec Ivan 
Kastelic Vinko 
Keršič Mišo 
Klemenčič Maks 
Koritnik Jože 
Kosmač Jože 
Kovač Minka 
Kranj c Lidunka 
Langus Karmen 
Lukanc Mara 
Markelj Antonija 
Miloradovič Marija 
Mlinarič Majda 
Mugerli Stane 
Ocvirk Stane 
Opresnik Milica 
Pavlica Zlato 
Petrič dr. Marko 
Petrovčič Marjan 
Pire dr. Bojan 
Planine Vlado 
Prelog Dragica 

Pukl Mirko 
Robida Božo 
Semerl Jožica 
Šenčur Polonca 
Simonič Ludvik 
Sterlekar Minka 
Steržaj Miro 
Strniša Andrej 
Suhadolnik Jožica 
Šabjan Štefan 
Šali Milica 
Ščuka dr. Zorko 
Šegedin dr. Ruža 
Šenk Marjan 
Šile Jože 
Štelcl Jože 
Štraser Oto 
Štravs Fani 
Šuc Fanika 
Vari Janez 
Vesel Miro 
Zakrajšek Anton 

ORG ANIZ ACI JSKO-POLITlCNI ZBOR 

Aljančič Marija 
Bizjak Stane 
Bizjak Vladimir 
Bohte Borut 
Brumec Štefan 
Budna Stane 
Cer jak Silva 
Cepič Mirko 
Černe Vlado 
Črešnik Vlado 
Dernovšek Jože 
Divjak Stane 

Djurić Tončka 
Eržen Jože 
Ferš Štefan 
Florjančič Tone 
Gregorič Anton 
Gyerek Elizabeta 
Hegler Mirko 
Hočevar inž. Branko 
Hočevar Janez 
Holc Ivan 
Hribar Frančiška 
Jagodic Vinko 

Katmbič Ciril 
Kikec Alojz 
Klanšek Maks 
Kočevar Franc 
Kolmanoič Jože 
Korber inž. Branko 
Kos Jolanda 
Košir Martin 
Kotar Alojz 
Kranjc Nada 
Kržišnik inž. Marko 
Kukovec Milan 
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Lanščak Janez 
Legan inž. Jože 
Levstek Vili 
Lojen Joško 
Mahnič Lado 
Maselj Vera 
Masten Danilo 
Mirt Jože 
Mravljak Peter 
Plut Kristina 
Ravnik Miha 
Rode inž. Vitja 

Rozman Danica 
Saksida Joško 
Smolič Alojzija 
Sukič Terezija 
Seme Jože 
Šmid Ernest 
Štaman Branko 
Švab Viktor 
Tepina inž. Marjan 
Tomažič Franc 
Tovornik Marjana 
Turk Franjo 

Vahčič Adam 
Vasa Branko 
Veren Mileva 
Vogrinec Danica 
Volčanšek Franc 
Ziccardi Aleksander 
Zupančič-Vičar inž. Marija 
Žagar Anton 
Železnik Marjana 
Znidaršič Milan 

POSLANCI IZVOLJENI V ZVEZNI ZBOR SKUPŠČINE SFRJ 

za štiriletno mandatno dobo: 

dr. Jože Brilej Mitja Ribičič 
Miha Marinko Vida Tomšič 
Franc Popit 

za dvoletno mandatno dobo: 

inž. Milena Bokša Jože Lončarič 
Jože Fende Matija Maležič 
inž. Veljko Križnik 

IZVRSNI SVET SKUPŠČINE SRS 

Predsednik: 
Viktor Avbelj 

Podpredsednika: 
JankoSmole BenoZupančič 

Člani: 

Rudi Cačinovič Riko Jerman 
Slavko Furlan Vladimir Kadunec 
Ludvik Gabrovšek Boris Kocijančič 
Majda Gaspari inž. Viktor Kotnik 
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USTAVNO SODIŠČE 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Predsednik: 
Vladimir Krivic 

Člani: 

Milan Apih, Jože Borštnar, dr. Darko Cernej, Milko Goršič, Jože Pavličič, 
dr. Miha Potočnik, Mira Svetina, inž. Pavle Zaucer 

VRHOVNO SODIŠČE 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Predsednik: 
Lojze Piškur 

Člani: 

dr. Vilko Androjna, Stanislava Brezar, Jože Cerne, Albin Dobrajc, Matej Dol- 
ničar, Alojz Hartman, Stanko Hribar, Karel Kirn, Jože Kobal, Karel Košenina, 
Henrik Kužnik, Karel Mejak, dr. Franjo Omladič, Alojz Peric, Niko Pogačar, 
Marko Simčič, Franc Sok, dr. Jakob Svet, Jože Šegedin, Alojz Šmid, Albin 

Torelli, Martin Zalik 

VIŠJE GOSPODARSKO SODIŠČE 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Predsednik: 
Jože Pernuš 

Člani: 

dr. Ivan Dougan, Dušan Jaklič, dr. Ciril Jurca, Stane Kovač, dr. Marjan Mehle, 
Franc Špendal, dr. Anton Vidic 
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SEZNAM GOVORNIKOV 

Republiški zbor 

Arigler Adolf: 65, 66 
Belopavlovič Niko: 56 
C v en k Miran: 33, 48, 51, 52 
Dolenc Stane: 10, 47 
Dolinšek Drago: 26, 46 
Draksler Mirko: 64 
F a j f a r Tone: 34 
G i a c h i n Bruno : 18 
G u zel j inž. Miran: 15 
Kajzersberger inž. Jelka: 
Karničnik Ignac: 30 
Klanjšček inž. Viktor: 7 
K o moč ar EdO: 17 

41 

Kutin France: 60 
L a z n i k Jože: 31 
Perovšek inž. Janez: 
Potočnik Janko: 7 
Premrou dr. Branko: 
Eemškar Tine: 42 
R i ž n a r Riko: 21 
Stu pan Mitja: 60 
S i f rer Savo: 48 
Š u 1 g a j Ivanka: 28 
Vir k Franc: 24 
V u j ec Peter: 22 

54 

Filipčič inž. Franc: 69 
Gaspari Majda: 69, 70 
Jerman Riko: 71, 75, 76 
Komočar Edo: 68, 77 

R i žn a r Riko: 70 
Tom až i č Tomaž: 69, 70 
2 m ah ar inž. Ciril: 74 

Prosvetn 

Bertoncelj Ivan: 122 
Bor Matej: 105, 119 
Č a h u k Geza: 110 
Čern javič Bojan: 97 
Debeljak Marjan: 102 
D e b i č Dane: 91, 92, 109 
F a k i n Stojan: 91 
Grčar Anton: 115 
Kovic Kajetan: 99 
L i p u ž i č Boris: 84, 113 
M i ko š Boris: 92 
Podgornik Jovita: 108 

-kulturni zbor 

Pol janšek Miloš: 83, 86, 89, 119 
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