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48. seja
(8. novembra 1972)
Predsedoval: Miran Goslar,
predsednik republiškega zbora
Začetek seje ob 9.05.
Predsednik Miran Goslar: Tovarišiee in tovariši! Pričenjam 48. sejo
republiškega zbora.
Za današnjo sejo so se opravičili: Miran Cvenk, Janko Burnik, Gregor
Klančnik, Ivan Renko, Zdenko Roter, Albin Smrekar, Boris Vadnjal, Franc Bart,
Karel Forte in Vladimir Vrečko.
Dnevni red, ki ste ga prejeli, razširjam z dodatno točko, to je »odstop predsednika izvršnega sveta skupščine SR Slovenije«.
Predlagam torej naslednji dnevni red:
1. odobritev zapisnika 47. seje;
2. poslanska vprašanja;
3. odstop predsednika izvršnega sveta skupščine SR Slovenije;
4. izvajanje politike družbenoekonomskega razvoja v letu 1972 in možnosti
razvoja v letu 1973;
5. osnutek zakona o javnem obveščanju;
6. predlog odloka o prenosu ustanoviteljskih pravic SR Slovenije nasproti
zavodu Radiotelevizija Ljubljana;
7. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških vojnih
invalidih;
8. osnutek zakona o zaposlovanju in socialni varnosti za primer brezposelnosti ;
9. osnutek zakona o obveznem urejanju pripravništva in o sprejemanju
pripravnikov v organizacije združenega dela;
10. osnutek zakona o sanitarni inšpekciji;
11. osnutek zakona o zavodu SR Slovenije za zdravstveno varstvo;
12. osnutek zakona o filmu;
13. predlog zakona o notranjih zadevah;
14. osnutek zakona o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih
v SR Sloveniji;
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15. osnutek zakona o sredstvih za delo upravnih organov v SR Sloveniji;
16. predlog za izdajo zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih
kmetijskih gospodarstev (kmetij);
17. predlog za izdajo zakona o kmetijskih zemljiščih;
18. predlog za izdajo zakona o skupnih pašnikih;
19. osnutek zakona o prekrških;
20. osnutek zakona o izvrševanju kazenskih sankcij;
21. volitve in imenovanja.
Se strinjate s predlaganim dnevnim redom? Kot vidim, se strinjate. Ugotavljam, da je dnevni red sprejet.
1. točka dnevnega reda je odobritev zapisnika 47. seje republiškega zbora. Zapisnik ste prejeli. Ima morda kdo kako pripombo? Ni pripomb.
Ugotavljam, da je zapisnik 47. seje odobren.
2. točka dnevnega reda so poslanska vprašanja.
Na prvo poslansko vprašanje Rada Pušenjaka odgovarja Aleksander Škraban, podsekretar republiškega sekretariata za gospodarstvo.
Aleksander S k r a ba n : Tovariš Pušenjak, poslanec republiškega
zbora skupščine SR Slovenije, je v zvezi z odlokom zveznega izvršnega sveta,
s katerim je bil zvišan temeljni davek od prometa proizvodov na gradbeni material in pivo, prosil izvršni svet skupščine SR Slovenije, da pojasni, ali je dal
soglasje k zvišanju prometnega davka in s čim utemeljuje upravičenost zvišanja.
Odgovor: Predlog uredbe o povečanju, zmanjšanju oziroma ukinitvi stopenj
temeljnega davka na promet določenih proizvodov je bil 10. junija 1972 obravnavan na seji medrepubliškega komiteja za finance. Ob tej priložnosti je več
republik in pokrajin — med njimi je bila tudi SR Slovenija
izrazilo mnenje,
da je povečanje prometnega davka na proizvode za potrebe gradbeništva vprašljivo. Povečanje prometnih davkov bi pomenilo povečanje prodajnih cen ob še
nadaljnji majhni akumulaciji v industriji gradbenega materiala, kar bo še nadalje zmanjševalo njene možnosti razširitve proizvodnih kapacitet in s tem
njeno sposobnost za uspešnejše interveniranje na tržišču gradbenega materiala
in za zmanjšanje uvoza. Glede na te pripombe je medrepubliški komite za finance zavzel stališče, da mora do predloga uredbe, ki ima določene posledice
na tržišču, najprej zavzeti stališče medrepubliški komite za tržišče in cene, ki
pa ni bil sklican.
Izvršni svet skupščine SR Slovenije je 14. julija 1972. leta članu zveznega
izvršnega sveta in predsedniku medrepubliškega komiteja za področje trga in
cen tovarišu Imerju Pulji sporočil, da se ne strinja s povečanjem prometnega
davka za gradbeni material, to je kovinski, nekovinski in lesni, kajti v razmerah,
v katerih proizvajalci nekovinskega gradbenega materiala poslujejo z izgubo
ali pa na meji rentabilnosti, problema neuravnovešenosti med ponudbo in povpraševanjem teh proizvodov ni treba reševati s povečanjem prometnega davka,
temveč s povečanjem cen teh proizvodov. Deficitnost, neuravnovešenost med
ponudbo in povpraševanjem in uvoz nekovinskega gradbenega materiala bomo
omilili in problem dolgoročneje rešili le, če omogočimo tem grupacijam ustrezno
akumulacijo za nadaljnji razvoj, ne pa s povečanjem prometnega davka. V istem
sporočilu je izvršni svet skupščine SR Slovenije predlagal, da se potrebna sredstva za kompenzacijo v višini 170 milijonov dinarjev zagotovijo z efekti že
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uveljavljenega povišanega prometnega davka in s povečanjem prometnega davka na pivo; manjkajoča sredstva pa iz dela prometnega davka na tobak za leto
1971, ki jih mora federacija vrniti republikam in pokrajinam.
Izvršni svet skupščine SR Slovenije je torej dal soglasje za povečanje prometnega davka na pivo, ne pa tudi soglasje za povečanje prometnega davka na
promet gradbenega materiala.
Predsednik Miran Goslar: Na drugo Pušenjakovo vprašanje odgovarja Franc Bricelj, pomočnik sekretarja za delo.
Franc Bricelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Tovariš Rado Pušenjak, poslanec tega zbora, je postavil naslednje vprašanje:
Za 19. in 20. november je v večini komunalnih skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev in kmetov razpisan referendum o združitvi. V tem smislu
sta sprejeli potrebne sklepe tudi zdravstveni skupnosti v Murski Soboti. Ker je
v Pomurju večina kmečkega prebivalstva, bi odpadlo po združitvi poleg dodatne obremenitve kmetov na delavce mnogo večje breme kot drugod, če bi
tudi v bodoče republika ne pomagala s svojimi sredstvi, da s tem olajša plačevanje zdravstvenih prispevkov socialno ogroženih kmečkih prebivalcev. Glede
na to postavljam izvršnemu svetu vprašanje, ali namerava ustrezno ukrepati,
da bi integrirane skupnosti zdravstvenega zavarovanja tudi v prihodnje dobivale potrebno družbeno pomoč za tisti del kmečkega prebivalstva, ki ni zmožen
sam plačevati zdravstvenih prispevkov, ki bodo po združitvi precej večji. Od
pozitivnega stališča je odvisen v veliki meri ugoden izid teferenduma.
Odgovor : Izvršni svet je že zdaj in bo tudi v prihodnje aktivno spremljal
akcijo za izenačevanje pravic kmetov s pravicami delavcev in zdravstvenega
varstva. V svojih opredelitvah se izvršni svet zavzema za odgovorno reševanje
problema, ki naj omogoči resnično izenačevanje pravic. Izvršni svet se odločno
zavzema za postopen prehod, ki naj bo v prvi vrsti odvisen od možnosti pokrivanja materialnih obveznosti, ki bodo ob tem nastale. Izvršni svet je na 32. seji
dne 26. oktobra menil, da lahko gre v prvi fazi le za izenačevanje pravic iz
zdravstvenega varstva v okviru regij. Usklajevanje v medregionalnem okviru
oziroma v republiki bo lahko uresničeno v prvi vrsti s samoupravnimi sporazumi med regionalnimi skupnostmi zdravstvenega zavarovanja ter z družbenim
dogovarjanjem. Zasnova financiranja samoupravnih rešitev bi morala biti bistveni sestavni del razprav pred odločanjem o izenačevanju. Izvršni svet se
zavzema za omejevanje osebne porabe v korist skupnih potreb, pri čemer je
treba uveljaviti načelo solidarnosti in vzajemnosti.
Obveznosti republike, da prispeva k stroškom zdravstvenega varstva kmetov, so določene s posebnimi zakoni. Republika prispeva h kritju stroškov za
tako imenovane obvezne oblike zdravstvenega varstva, in sicer tako, da skupnosti zdravstvenega zavarovanja odstopa republiški davek iz kmetijstva v višini,
ki ustreza stopnji 12 % davčne osnove in ki ga plačujejo samo kmetje, ki niso
zavarovanci zdravstvenega zavarovanja kmetov. Republika prispeva tudi k
stroškom za socialno ogrožene zavarovance — kmete, in sicer 10% skupnih
stroškov v preteklem letu. Ta prispevek plačuje tako, da deli dotacijo tistim
občinam, ki jih prispevek k stroškom za socialno ogrožene kmete nesorazmerno
obremeni, ker zakon postavlja kot pravilo, naj k tem stroškom prispevajo občine. Končno prispeva republika s tem, da odstopa občinam republiški davek
iz kmetijstva v višini, ki ustreza stopnji 6 %> od katastrskega dohodka negozd-
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nih površin oziroma stopnji 2 "/a od dohodka iz gozdov. Po zakonu so občine
dolžne ta odstopljeni davek porabiti za kritje primanjkljaja skladov zdravstvenega zavarovanja kmetov in za kritje drugih obveznosti za zdravstveno varstvo
socialno ogroženih kmečkih zavarovancev. Iz vseh teh treh naslovov je republika v letu 1971 prispevala 18,7 milijona, kar je približno 18 °/o vseh izdatkov
v letu 1971. V tem letu so znašali dejanski izdatki 104,5 milijona. Izvršni svet
meni, da bo republika k stroškom zdravstvenega zavarovanja kmetov tudi v
bodoče prispevala sredstva po že sprejetih obveznostih. Ali in koliko pa bo lahko
republika povečala ta svoj delež, pa bo odločala skupščina SR Slovenije, upoštevajoč materialne možnosti.
Predsednik Miran Goslar: Več vprašanj je postavil dr. Vojan Rus,
med njimi tudi vprašanje v zvezi z bivšimi zveznimi bankami. Podobno vprašanje je postavil tudi Ivan Kreft. Odgovor na ti vprašanji bomo slišali na prihodnji seji zbora.
Na vprašanje Vojana Rusa v zvezi z dohodki univerzitetnih učiteljev je
izobraževalna skupnost Slovenije dala pismeni odgovor, ki je bil izročen tovarišu
Vojanu Rusu.
Uroš Markič, pomočnik republiškega sekretarja za gospodarstvo, pa odgovarja na tretje vprašanje dr. Vojana Rusa.
Uroš Markič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Tovariš dr. Vojan Rus, poslanec tega zbora, je postavil naslednje poslansko
vprašanje: Več dogodkov in pojavov, posebno pa letošnja kritična in zavzeta
razprava v zvezni gospodarski zbornici, je pokazalo, da je pri nas eno najbolj
neurejenih področij zlasti del nedržavnih zunanjeekonomskih odnosov, na primer delovanje predstavnikov tujih podjetij v Jugoslaviji in predstavnikov naših
podjetij v tujini in podobno. Časopisi so obvestili, da izvršni svet skupščine
SR Slovenije pripravlja celovito poročilo o tej problematiki. Zato vljudno prosim predstavnike izvršnega sveta, da odgovore na vprašanje: Kdaj približno
bo to poročilo gotovo in predloženo v razpravo skupščini? Ali bodo v poročilu
poleg prikaza stanja podani tudi sistemski in drugi predlogi, kako bolje urediti
ta nedržavni del zunanjih gospodarskih odnosov, da bi se v bodoče ob nadaljnji
mednarodni odprtosti krepili socialistični in napredni družbenoekonomski odnosi, da bi se bistveno zoževali nesocialistični pojavi in da bi pri tem tudi
realistično upoštevali realnosti sodobnega sveta?
V ilustracijo naj podprem že javno izrečeno mnenje — ker skoraj gotovo
nimamo moči, da bi prepričali tuje partnerje, da se nasploh odrečejo sistemu
provizij — da bi morda lahko zahtevali od vseh naših državljanov v teh poslih,
da tuje provizije, ki se jim ni mogoče ogniti, obvezno prijavijo našim organom,
da njihov večji delež odstopijo družbi in manjši zadrže za sebe, seveda le, če
so posel opravili v optimalno korist naše družbe.
Ali s takimi sistemskimi in konkretnimi predlogi ne bi prispevali k boljši
in enotni osnovni ureditvi teh vprašanj v celi Jugoslaviji, saj glede tega v okviru
federacije ne more biti temeljnih razlik, tudi če upoštevamo specifične razlike
posameznih republik?
Odgovor: Izvršni svet pripravlja na temelju naloge, ki mu jo je dala
skupščina, poročilo o ekonomskih stikih SR Slovenije s tujino. Poročilo bo
zajelo predvsem prikaz gibanja in analizo izvoza in uvoza slovenskega gospodarstva po panogah v letošnjem letu in primerjavo s prejšnjim obdobjem,
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notranje in zunanje pogoje blagovne menjave, kooperaeijske odnose in skupne
naložbe, regionalno usmerjenost blagovne menjave SR Slovenije po območjih
in posameznih deželah ter rezultate deviznega priliva na neblagovni osnovi.
Ob tem bodo dani tudi nekateri predlogi za ukrepanje v zunanjetrgovinski politiki in sistemu v prihodnjem obdobju. Izdelava poročila je v sklepni fazi. Izvršni
svet ga bo obravnaval v prihodnjih tednih in ga nato predložil v razpravo
skupščini.
Kar zadeva negativne pojave v zunanjetrgovinski dejavnosti gospodarskih
organizacij, na kar se predvsem nanaša vprašanje tovariša poslanca, pa je za
njihovo odkrivanje in preprečevanje v teku organizirana akcija federacije in
socialističnih republik ter pokrajin. Na normativnem področju so temeljni pogoji za odpravljanje nepravilnosti že dani z zakoni s področja zunanjetrgovinskega sistema, ki so bili sprejeti pred nekaj meseci, predvsem z zakonom
o spremembah in dopolnitvah zakona o prometu blaga in storitev s tujino,
z zakonom o deviznem poslovanju ter z zakonom o ustanavljanju podjetij
v tujini. V kratkem bodo sprejeti še izvedbeni predpisi, ki bodo med drugim
omogočili učinkovitejši družbeni nadzor nad delom naših podjetij v tujini.
Potrebna bo tudi dopolnitev kazenskega zakonika, da bi se onemogočilo nezakonito delovanje predstavnikov tujih podjetij na jugoslovanskem trgu. Sprejemajo se ustrezni ukrepi za krepitev inšpekcijskih služb. V pripravi so tudi
družbeni dogovori združenega gospodarstva v okviru gospodarske zbornice Jugoslavije, ki bodo urejali pomembna vprašanja zunanjetrgovinske dejavnosti
gospodarskih organizacij. Naj omenim pripravo družbenega dogovora o kadrih,
ki delajo v zunanji trgovini, ki ga predvideva 24. člen zakona o prometu blaga
in storitev s tujino.
Ta dogovor bo moral zaostriti strokovne, politične in moralne kriterije za
kadre v zunanjegospodarski dejavnosti. Prepričani smo, da tudi pri opravljanju
zunanjegospodarskih poslov ni sprejemljiv noben ukrep, ki ne bi bil v skladu
s socialistično zakonitostjo in moralo. Zato se ne strinjamo z mnenjem, da bi
kazalo pri nas realistično upoštevati sistem provizij v svetu ter le-te deliti
med družbo in posameznike. Po veljavni zakonodaji je sprejemanje provizij
od tujih partnerjev kaznivo.
Menimo, da je za odpravljanje negativnih pojavov in zlorab v zunanji trgovini poleg dejavnosti na normativnem in nadzornem področju posebej pomembna zavestna družbena akcija organov samoupravljanja in družbenopolitičnih organizacij v organizacijah združenega dela, ki se ukvarjajo z zunanjetrgovinsko dejavnostjo.
Predsednik Miran Goslar: Kakšno dodatno ali novo vprašanje?
Dr. Vojan Rus ima besedo.
Dr. Vojan Rus: V zvezi z vprašanjem, ki sem ga postavil glede
dohodkov visokošolskih učiteljev, moram reči, da s pismenim odgovorom nisem
zadovoljen.
Moje vprašanje je bilo usmerjeno v to, da se da politična ocena podatkov,
ki so objavljeni na senzacionalen način glede dohodkov za celo kategorijo
rednih in izrednih profesorjev. Vprašanje je jasno merilo na to, da se pokaže,
kakšen je relativni materialni položaj te profesije, ki se je — po mojem
prepričanju — v določenem daljšem razdobju poslabševal. Iz podatkov, ki so
bili pismeno dani, se vidi, da bi lahko dobil tak odgovor, ki bi pomenil poli-
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tično oceno in ki bi bil predvsem jasen odgovor na to, ali je v materialnem
pogledu ves ta sloj nekakšna elita ali ni. Zato moram reči, da sem z odgovorom
povsem nezadovoljen.
Glede drugega vprašanja, na katero sem dobil odgovor člana izvršnega
sveta, pa bi me zanimalo — pri tem upam, da niti po svojem socialnem
položaju niti po svoji usmerjenosti nisem bil nikoli na strani nepoštenih —
ali so naši strokovni in politični organi opazili stališče, ki je bilo objavljeno
v VUS dne 12. 4. 1972 in ki se nanaša na te zadeve. Gre za intervju z Ivanom
Miškovićem. Prebral ga bom v srbohrvaščini:
»Pustio si ga na mala vrata da korumpira ponekog privrednika ili trgovca
kroz procenat itd. koji se neretko dobiva kod sklapanja ugovora. Takav je
uzus u nekim zemljama . . . Onda taj što je dobio procenat ostavlja pare inozemnoj banci... Pa zašto? Jer mi sami to nismo regulirali na vreme. Mi mu
nismo, kad je trebalo, kazali da će, što se daje kao procenat, lepo primiti i
donijeti zajednici, pa će dobiti i odgovarajuću stimulaciju od toga. Mi nismo
naprosto htjeli priznati tu realnost, da zapadni svet daje procenat kad se sklapa
ugovor itd.«
Glede na avtorja boste verjetno sklepali, da ne gre za predstavnika negativnega sloja. Koliko pa je v tem prikazu mednarodnih razmer realnosti, ne
vem, zato sem to vprašanje tudi postavil.
Predsednik Miran Goslar: Ali je to dodatno vprašanje? (Ne.)
Kdo še želi besedo? Franc Svetelj.
Franc Svetelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši. V Borbi
je bil 26. oktobra objavljen članek pod naslovom »Veletrgovina z rudarji«,
katerega povzetek je bil objavljen v republiškem informativnem biltenu dne
26. oktobra in ki se glasi: »Trgovci z delovno silo in posredovalci, ki na podoben
način kot trgovina z belim blagom že dalj časa nekaznovano pošilja v inozemstvo naše najboljše in najproduktivnejše rudarje, so prisilili rudnike v Aleksincu,
da zaprosijo za zaščito in intervencijo najvišjih organov federacije. V pismu,
katerega vsebino je v razgovoru z novinarji »Borbe« potrdil in dokumentiral
direktor aleksinskih rudnikov inženir Lukić, je rečeno, da je letos zapustilo
rudnik 478 jamskih delavcev, med njimi 66 visokokvalificiranih in kvalificiranih
kopačev. Veliko so jih pridobili za odhod na delo v Zahodno Nemčijo. Vso
operacijo izvaja podjetje Rudis iz Trbovelj, ki ima z nekaterimi nemškimi
rudniki dozdevno pogodbo o izvajanju del v tujini, čeprav je to le kulisa za
najbolj vulgarno trgovino z delovno silo.
Z Rudisom sodelujejo geološki zavod iz Ljubljane, rudarsko gradbeno podjetje iz Knjaževca in rudarsko gradbeno podjetje iz Vrbnika. Direktor aleksinskih rudnikov trdi, da ti posredovalci dobijo polovico zaslužka rudarjev, kar
je pravzaprav tudi poglavitni motiv takega »poslovno-tehničnega sodelovanja«
z zahodnonemškimi rudniki. Prosim izvršni svet za odgovor na naslednje vprašanje:
1. Ali so podatki v navedenem članku resnični in če so resnični, kaj je
izvršni svet ukrenil v zvezi s tem vprašanjem?
2. Kdaj bo izvršni svet skupščine SR Slovenije obravnaval informacijo
o problematiki zaposlovanja v tujini z območja SR Slovenije, ki jo je pripravila komisija za vprašanja zaposlovanja v tujini pri republiškem sekretariatu
za delo?
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3. Kdaj bo izvršni svet o tem vprašanju poročal skupščini, kar je bilo po
sklepu republiškega zbora dolžan storiti že do 1. januarja letos?
Predsednik Miran Goslar: Ali je še kakšno vprašanje? (Ne javi
se nihče.) Če ni drugih vprašanj, je ta točka končana.
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na odstop predsednika izvršnega sveta.
Ugotavljam, da doslej še nismo dobili mnenj vseh zborov delovnih skupnosti. Zaradi tega bomo to točko obravnavali kasneje. Na ta mnenja smo namreč
vezani po 9. členu odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine.
Tudi 4. točko dnevnega reda, to je izvajanje politike družbenoekonomskega
razvoja v letu 1972 in možnosti razvoja v letu 1973, bomo obravnavali kasneje,
ker smo se dogovorili, da bomo skupaj z enotnim zborom poslušali uvodni
ekspoze izvršnega sveta na skupni seji ob 11. uri.
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o javnem obveščanju.
Predlagatelj je izvršni svet. Osnutek zakona sta obravnavala odbor za
družbenopolitični sistem in notranjo politiko in zakonodajno-pravna komisija,
ki sta dala pismeni poročili.
Poslanska pisarna Ljubljana je poslala stališča mestne konference SZDL,
na klop pa ste danes prejeli tudi mnenje prosvetno-kulturnega zbora.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Če nihče ne želi
besedo, predlagam naslednji sklep:
1. Osnutek zakona o javnem obveščanju se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet ter pri tem upošteva pripombe in
sugestije, dane v poročilih skupščinskih teles in v ostalih gradivih.
3. Predlog zakona pripravi izvršni svet do 15. 12. 1972.
Če ste za ta sklep, prosim, da dvignete roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep o sprejemu osnutka zakona o javnem obveščanju
sprejet.
6. t očka dnevnega reda je predlog odloka o. prenosu ustanoviteljskih pravic SR Slovenije nasproti zavodu Radiotelevizija Ljubljana.
Predlagatelj je izvršni svet. Tudi ta predlog odloka sta obravnavala odbor
za družbenopolitični sistem in notranjo politiko in zakonodajno-pravna komisija. Dobili smo mnenje prosvetno-kulturnega zbora. Želi kdo razpravljati? (Ne
javi se nihče.)
Če nihče ne želi razpravljati, prehajamo na glasovanje. Glasujemo o odloku!
Kdor je za, naj glasuje! (68 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se
je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je odlok o prenosu ustanoviteljskih pravic SR Slovenije
nasproti zavodu Radiotelevizija Ljubljana sprejet.
7. točka dnevnega reda je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških vojnih invalidih.
Predlagatelj je izvršni svet, ki predlaga, da predlog zakona v. smislu
294. člena poslovnika skupščine obravnavamo tako, da realiziramo zahtevo
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republiškega odbora Zveze borcev za sistemsko dopolnitev invalidskega dodatka in za ustrezno valorizacijo tega dodatka z življenjskimi stroški.
Spremembe ne bodo zahtevale dodatnih finančnih sredstev republike, ker
so sredstva za predvideno povečanje zagotovljena v republiškem proračunu za
leto 1972. Gre torej za predlog, da obravnavamo zakon v zadnji fazi kot predlog.
Se s tem strinjate? (Da.) Morda kdo temu ugovarja? (Nihče.) Zakon bomo
torej obravnavali v zadnji fazi.
Predlog zakona sta obravnavala komisija za vprašanja borcev NOV in
zakonodajno-pravna komisija. Pismeni poročili ste prejeli. Zeli kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.)
Imamo amandmaje zakonodajno-pravne komisije k 2., 3., 4., 5. in 7. členu.
Ali se predstavnik komisije za vprašanja borcev strinja s temi amandmaji? (Da.)
Glasujemo o amandmajih zakonodajno-pravne komisije. Kdor je za, naj
glasuje! (62 poslancev glasuje za.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Je kdo proti?
(Nihče.) Amandmaji so sprejeti soglasno.
Glasujemo o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških vojnih invalidih v celoti. Kdor je za, naj glasuje! (60 poslancev glasuje
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o vojaških vojnih invalidih soglasno sprejet.
8. točka dnevnega reda je osnutek zakona o zaposlovanju in
socialni varnosti za primer brezposelnosti.
Osnutek zakona sta obravnavala odbor za družbenoekonomske odnose in
zakonodajno-pravna komisija. Imamo pismena poročila. Prejeli ste tudi pripombe Zveze delavskih univerz Slovenije. Predstavnik republiškega zavoda za
zaposlovanje je bil vabljen k tej točki dnevnega reda.
Zeli kdo besedo? Besedo ima pomočnik republiškega sekretarja za delo
Rado Miklič kot predstavnik predlagatelja.
Rado Miklič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Dovolite mi, da zaradi sistemskega pomena tega zakona na kratko opozorim
na nekatere pomembnosti in značilnosti predloženega osnutka. Osnutek namreč
nikakor ni samo formalno usklajevanje veljavnega zakona o organizaciji in
financiranju zaposlovanja z ustavnimi dopolnili, temveč realizira nekatera za
zaposlovanje pomembna ustavna dopolnila in v skladu s tem uveljavlja vsebinsko novo zasnovo pravne ureditve politično in družbeno tako občutljive
materije, kot je prav zaposlovanje, ki neposredno zadeva interes slehernega
delovnega človeka, da uresniči svojo pravico do dela, da si zagotavlja in da si
varuje pravico do zaposlitve ter s tem svoj z ustavo zajamčeni družbenoekonomski položaj.
Osnutek zadeva tudi organizacije združenega dela, ki so živo zainteresirane za tak potek zaposlovanja in za takšno zaposlenost, ki naj omogoča
optimalno kadrovsko strukturo ter njeno smotrno spreminjanje in prilagajanje
zahtevam napredka in razvoja. Zato je opuščen sedanji, pretežno organizacijski
pristop kot izhodišče za novo zakonsko ureditev. Namesto tega izhaja predložena koncepcija iz družbenoekonomskega položaja delovnih ljudi v temeljnih
in drugih organizacijah združenega dela, ki so poglavitni nosilci oblikovanja
in izvajanja politike zaposlovanja skupaj z družbenopolitičnimi skupnostmi, iz
družbenoekonomske in pravne narave ter vloge organizacije združenega dela,
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ki so poglavitna oblika, v kateri delovni človek uresničuje svojo ustavno pravico
do dela ter si z uspešnim gospodarjenjem ustvarja pogoje, ki mu varujejo tudi
z zagotavljanjem zaposlitev z ustavo zajamčen družbenoekonomski položaj in
končno iz občanove pravice do dela in pravice do zaposlitve. Zato se osnutek
loteva nekaterih vsebinsko aktualnih vprašanj, ki so dokaj jasno prišla do
izraza že leta 1968, ko je naša skupščina razpravljala in sklepala o zaposlovanju
in se s svojimi sklepi že takrat zavzela za bistveno nov, sodobnejši pristop
k ureditvi te materije. Ti sklepi so bili vodilo pri oblikovanju osnutka. Poleg
teh sklepov je bila pri njegovi izdelavi upoštevana tudi lani sprejeta resolucija
o osnovah kadrovske politike, tako da nekatera v njej sprejeta stališča uveljavlja sedaj v obliki zakonske norme. Takšna izhodišča so nujno vodila do
tega, da osnutek vsebuje nekaj norm, s katerimi skuša najprej vsebinsko
opredeliti vsebino in smotre politike zaposlovanja in v zvezi s tem pravice in
obveznosti temeljnih in drugih organizacij združenega dela ter drugih za zaposlovanje pomembnih institucij. Loteva se tudi konkretizacij in pravnega normiranja takšnih področij, kot so analitično spremljanje in zadovoljevanje potreb
po kadrih, posredovanje dela, poklicnega usmerjanja, priprave na zaposlitev.
Zlasti zadnji dve področji sta v naši zakonodaji relativno novost. Omenjena
izhodišča pa zlasti terjajo, da se osnutek loteva še nekaterih drugih, vsebinsko
še bolj aktualnih problemov. Eden takšnih je vprašanje, kako naj se najbolj
racionalno uredijo obveznosti organizacij združenega dela, kadar pride iz ekonomskih ali tehnoloških razlogov do tako imenovanega presežka delovne sile,
in kakšna naj bo ureditev statusa za določitvijo pravic in obveznosti delavcev,
katerih delo postane iz navedenih razlogov v takšnih organizacijah združenega
dela odveč. Ko ureja to vprašanje, osnutek ne izhaja samo z vidika socialne
varnosti. Poglavitni smoter je vendarle učinkovito obvladati možnosti in pojave
protislovij med objektivnimi zahtevami po racionalizaciji in modernizaciji proizvodnih in delovnih procesov, po produktivni zaposlitvi ter po drugi strani po
možnosti nastanka bojazni delavcev, da bi zaradi tega utegnili izgubiti delo
in vir zaslužka. Če še upoštevamo, da so temeljne in druge organizacije združenega dela poglavitne nosilke družbene reprodukcije, potem, terja prav takšna
njihova družbenoekonomska vloga, da se v interesu organizacije združenega
dela, prav tako pa tudi v interesu združenih delavcev najde in uveljavi primerna spodbudna ureditev tega vprašanja v skladu z načeli, ki so v tem že
uveljavljena v 8. točki XVII. ustavnega dopolnila slovenske ustave.
Ureditev tega problema pa mora temeljiti na načelih vzajemnosti in solidarnosti delovnih ljudi. Zato je ta ureditev neločljivo povezana s formiranjem
za te namene potrebnih sredstev, kar naj se zagotavlja z uporabo načel samoupravnega sporazumevanja vseh zainteresiranih dejavnikov, z združevanjem
organizacij združenega dela na podlagi samoupravnih sporazumov, kar mora
zagotoviti uspešno reševanje zaposlitve delavcev, katerih delo je postalo odveč,
ne da bi zaradi tega utrpeli v svoji pravici zaposlitve, in z obveznostjo, da je
bistveni sestavni del slehernega načrta za modernizacijo, racionalizacijo, za
poslovno preusmeritev in podobno načrt o poklicni preusmeritvi, prekvalifikaciji in zaposlitvi takšnih delavcev hkrati z določitvijo v ta namen potrebnih
solidarnostnih skladov in sredstev. Med značilnostmi osnutka so tudi nekatere
določbe, ki pooblaščajo družbenopolitične skupnosti, zlasti občinske skupščine,
da uporabijo posebne izjemne ukrepe na področju zaposlovanja. Tu ne gre za
nikakršno administrativno poseganje, zato lahko pride do uporabe takih ukrepov samo, kadar bi utegnile nastati posebne težke razmere v zaposlenosti in
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zaposlovanju, ki bi neposredno ogrožale pravico delovnih ljudi do dela in do
zaposlitve, hude težave pa utegnejo povzročati tudi organizacijam združenega dela.
Izhajajoč iz ustavnega načela o pravici delavcev do udeležbe v minulem
delu, o vzajemnosti in solidarnosti delovnih ljudi v delovnem procesu ter
upoštevajoč nekatere določbe ratificiranega pakta o ekonomskih, socialnih in
kulturnih pravicah človeka, uvaja osnutek zakona relativno nov celovit sistem
socialne varnosti za primer brezposelnosti ter opušča sedanji dokaj enostranski
sistem tako imenovane zgolj gmotne preskrbe za čas brezposelnosti. Osnutek
zaradi tega na novo določa in na novo ureja vrste in obseg pravic oseb, ki
prvikrat iščejo zaposlitev, in brezposelnih delavcev. Gre za pravice, ki so
pridobljene z delom in ki so tesno povezane po eni strani s pravico do minulega dela, po drugi pa s pravico do dela in zaposlitve.
Za konec naj ta visoki zbor seznanim s tem, da je skozi vso drugo polovico
oktobra tekla dokaj široka javna razprava o osnutku. O njem so na več kot
30 posvetih razpravljali številni predstavniki organizacij združenega dela,
družbenopolitičnih organizacij, zlasti sindikatov, ter občinskih skupščin. V teh
razpravah je bila zasnova osnutka v celoti sprejeta in ocenjena pozitivno, za
čim boljšo realizacijo pa je bilo v teh razpravah danih tudi precej predlogov.
Ko predlagam, da ta visoki dom sprejme predloženi osnutek, predlagam
to v prvi vrsti zaradi tega, da bi s tem dobili še trdnejšo podlago za čim
ustreznejšo izdelavo predloga sistemsko tako pomembnega zakona, ki se loteva
tako aktualne materije.
Predsednik Miran Goslar: Franc Svetelj ima besedo.
Franc Svetelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Imam pripombo k 32. členu tega osnutka. V prvem odstavku je rečeno, da se s posredovanjem dela ukvarja služba za zaposlovanje. V drugem odstavku pa pravimo,
da se ne smejo s posredovanjem dela ukvarjati ne civilnopravne osebe ne posamezniki v obliki poklica. To se da morda razumeti, da če se ne ukvarja poklicno, se potem lahko ukvarja z zaposlovanjem. Morda bi kazalo to črtati.
Podobno je v tretjem odstavku, kjer piše, da nedopustno posredovanje dela
stori organizacija združenega dela ali posameznik, ki na kakršen' koli način
javno objavi ponudbo za zaposlitev delavcev v tujini. Postavlja se vprašanje,
ali to stori samo, če objavi ponudbo, ali pa lahko tudi interno ponuja delo.
Take primere imamo zdaj in o njih pišejo naši časopisi. Morda bi to kazalo
ustrezno preoblikovati oziroma naj bi ta odstavek sploh odpadel. Če rečemo,
da se z zaposlovanjem lahko ukvarja samo služba za zaposlovanje, je povedano dovolj.
Predsednik Miran Goslar: Se kdo? Stane Markič ima besedo.
Stane Markič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! S tem
osnutkom zakona se odpravljajo skupnosti zaposlovanja. V obrazložitvi na
7. strani pod točko 4 je ugotovljeno, da se skupnosti za zaposlovanje odpravljajo predvsem iz dveh razlogov: iz formalnega razloga in zaradi potrebe po
bolj. racionalni organizacijski dejavnosti zavodov za zaposlovanje. Taka obrazložitev vsaj zame ne zadostuje, da bi se lahko odločil za tako pomembno spremembo, ki po moje pomeni prekinjanje neposredne zveze delovnih organizacij
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s strokovno službo za zaposlovanje. Zdi se mi, da bi morali najprej temeljito
proučiti, kaj pomeni taka odločitev. Če upoštevamo 6. točko, XXVII. amandmaja
k ustavi SRS, ki govori o tem, da s sredstvi, ki jih ustvarjajo in razpolagajo
delavci sami, ne samo na nivoju delovnih organizacij, ampak tudi izven delovnih
organizacij — še posebej ko gre za uveljavljanje načela vzajemnosti in za
solidarnosti, ko gre za pravice, ki izhajajo iz minulega dela — potem se mi
zdi povsem naravno in nujno, da imajo delavci pravico odločati o sredstvih
in o politiki, na področju zaposlovanja oziroma o tem, kako se oblikujejo
naloge zavodu za zaposlovanje.
Zdi se mi, da je pristop koncipiranja osnutka zakona z vidika racionalno
organizirane dejavnosti in potrebe po večji strokovni dejavnosti službe ter
pomoči delovnim organizacijam potreben, vendar je tak pristop enostran in
nezadosten. Predvsem bi trebalo uveljaviti še večji vpliv delavcev na politiko
strokovnih služb zavodov za zaposlovanje in to ne samo glede zaposlovanja,
ampak tudi glede druge dejavnosti, ki jo ti zavodi razvijajo. Gre za prekvalifikacijo, za spreminjanje strukture zaposlenih, za usmerjanje šolske mladine,
za elemente kadrovske politike in tako dalje. Zato bi bilo potrebno zagotoviti
večji vpliv neposrednih proizvajalcev oziroma delovnih organizacij. Zato menim,
da bi moral predlagatelj napraviti temelj itejšo analizo o tem, kateri razlogi
govorijo za to, da se ne odločimo za formiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju zaposlovanja, oziroma utemeljiti razloge, ki govore za odločitev, da se strokovno službo za zaposlovanje veže z delovnimi organizacijami
oziroma z družbo zgolj prek predstavnikov v svetu te službe, to je prek
splošnih predstavnikov, ki so posredniki, ne pa neposredni izraz proizvajalcev
in tistih, ki to dejavnost in službo potrebujejo in financirajo.
Predsednik Miran G o slar : Se kdo želi besedo? (Nihče se ne javi.)
Če nihče ne želi besede, predlagam, da sprejmemo naslednji sklep:
1. Osnutek zakona o zaposlovanju in socialni varnosti za primer brezposelnosti se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet ter pri tem upošteva pripombe in
sugestije, dane v poročilih skupščinskih teles in drugih gradiv, ter pripombe
in predloge z razprave na seji zbora.
3. Predlog zakona pripravi izvršni svet do 15. decembra 1972.
Kdor je za ta sklep, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sprejet sklep o sprejemu osnutka zakona o zaposlovanju
in socialni varnosti za primer brezposelnosti.
9. točka dnevnega reda je osnutek zakona o obvezhem urejanju
pripravništva in o sprejemanju pripravnikov v organizacije združenega dela.
Predlagatelj je izvršni svet. Osnutek zakona sta obravnavala odbor za
družbenoekonomske odnose in zakonodajno-pravna komisija. Prejeli ste tudi
pripombe občine Krško. Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče se ne
javi.) Če nihče ne želi besede, predlagam naslednji sklep:
1. Osnutek zakona o obveznem urejanju pripravništva in o sprejemanju
pripravnikov v organizacije združenega dela se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet ter pri tem upošteva pripombe in
sugestije dane v poročilih skupščinskih teles in v drugih gradivih.
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3. Predlog zakona pripravi izvršni svet do 15. decembra 1972.
Kdor je za ta sklep, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep o sprejemu osnutka zakona sprejet.
10. točka dnevnega reda je osnutek zakona o sanitarni inšpekciji.
Predlagatelj je izvršni svet. Osnutek so obravnavali odbor za socialno politiko in zdravstvo, ki je dal mnenje, ter odbor za družbenopolitični sistem in
notranjo politiko, komisija za varstvo okolja in zakonodajno-pravna komisija,
ki so dali poročila. Danes ste prejeli tudi mnenje odbora za socialno politiko
in zdravstvo socialno-zdravstvenega zbora ter mnenja, stališča in predloge
delegatov občin. Pričenjam razpravo. Se kdo javlja k besedi? Ker ne vidim
nikogar, predlagam, da sprejmemo naslednji sklep:
1. Osnutek zakona o sanitarni inšpekciji se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet ter pri tem upošteva predloge,
dane v poročilih skupščinskih teles in v drugih gradivih.
3. Predlog zakona pripravi izvršni svet do 15. decembra 1972.
Kdor je za ta predlog, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep o sprejemu osnutka zakona o sanitarni inšpekciji
sprejet.
11. točka dnevnega reda je osnutek zakona o zavodu SR Slovenije
za zdravstveno varstvo.
Predlagatelj je izvršni svet. Osnutek zakona so obravnavali odbor za socialno politiko in zdravstvo, odbor za finance in proračun, komisija za varstvo
okolja in zakonodajno-pravna komisija. Dali so pismena poročila.
Predstavnik zavoda SR Slovenije za zdravstveno varstvo je bil vabljen na
sejo. Želi kdo razpravljati? Prosim, dr. Majda Benedik.
Dr. Majda Benedik: Kot poročevalka odbora za socialno politiko
in zdravstvo bom povedala, v čem se naše pripombe razlikujejo od osnutka
zakona. Poslanci so bili mnenja, da bi bilo treba še podrobneje definirati, v čem
se razlikujejo naloge republiškega zavoda in naloge regionalnih zavodov.
K drugemu členu smo imeli pripombe bolj redakcijskega značaja. V zvezi
s tretjim členom smo bili mnenja, naj bi se z zakonom določilo, da je obvezno
strokovno izpopolnjevanje zdravstvenih delavcev potrebno le za socialno-medicinske in higiensko-epidemiološke dejavnosti. V zvezi z 9. členom je bila razprava o tem, kdo naj bo direktor zavoda za zdravstveno varstvo, kakšno
izobrazbo naj ima, ali je obvezno, da je to zdravstveni delavec ali pa je lahko
samo delavec z visoko izobrazbo. Naš odbor je bil mnenja, naj bi bil za direktorja tega zavoda imenovan strokovnjak z visoko izobrazbo, statut zavoda pa
naj bi podrobneje določal, kakšne vrste izobrazbo naj ima direktor zavoda.
To so bile pripombe našega odbora. Sicer pa predlagam republiškemu zboru,
da zakon sprejme skupaj s predlaganimi pripombami.
Predsednik Miran Goslar: Še kdo želi besedo? (Ne.) Predlagam, da
sprejmemo naslednji sklep:
1. Osnutek zakona o zavodu SR Slovenije za zdravstveno varstvo se
sprejme.
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2. Predlog zakona pripravi izvršni svet ter pri tem upošteva pripombe in
sugestije, dane v poročilih skupščinskih teles in drugih gradivih.
3. Predlog zakona pripravi izvršni svet do 15. decembra 1972.
Kdor je za ta sklep, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sprejet sklep o sprejemu osnutka zakona o zavodu
SR Slovenije za zdravstveno varstvo.
12. točka dnevnega reda je osnutek zakona o filmu.
Predlagatelj je izvršni svet. Osnutek zakona so obravnavali odbor za prosveto in kulturo, odbor za finance in proračun in zakonodajno-pravna komisija.
Na sejo zbora so bili vabljeni predstavniki VIBA filma, združenja filmsko
vzgojnih delavcev, kulturne skupnosti Slovenije in Društva slovenskih filmskih
delavcev.
Zeli kdo besedo? Ela Ulrih.
E 1 a Ulrih: Spoštovani predsednik, spoštovani poslanci! V dveh vprašanjih bi se želela dotakniti osnutka zakona. Najprej o prispevku.
Prispevek je sedaj prenesen v zakon o filmu, je pa, kot kaže, še vedno
nekoliko sporen. Sporen je že kot oblika zbiranja sredstev, ki je verjetno tudi
manj skladna s prihodnjo politiko. Omejevanja splošne porabe. Sporen je tudi
glede namena porabe. V preteklosti smo se nekajkrat ustavljali ob tem problemu in govorili, da je filmski prispevek taka oblika zbiranja prispevka, ki
ga ni mogoče obravnavati kot osnovni vir za financiranje celotne filmske
kulture. To predvsem zato, ker vemo, da so filmsko občinstvo v obdobju zadnjih
10 let, kar močneje nastopajo tudi drugi kulturni mediji, predvsem pa televizija,
mladi ljudje, ki pogosto nimajo lastnih dohodkov, in tiste socialne kategorije,
ki imajo nižje osebne dohodke. Zato bi pomenilo, da prelagamo nanje odgovornost za financiranje celotne filmske kulture, namesto da bi k financiranju
prispevala celotna družba ali pa vsaj vsi zaposleni.
Filmski prispevek pa je vendarle sprejemljiv tudi v prihodnjem obdobju,
če je strogo namenski in če pomaga filmskim obiskovalcem k večji kulturi
bivanja v kinematografu, oziroma če jim pomaga zvišati stopnjo filmske predstave. Navsezadnje še tako dober film zvodeni, če se nenehno trga, če je
predvajan z neustreznimi tehničnimi sredstvi, v mrzli kinodvorani itd.
Če je torej ta prispevek namenjen predvsem izboljšanju standarda kinematografov, potem se mi zdi popolnoma primerno, da ga plačujejo obiskovalci kinematografov. Zato pozdravljam odločitev, kakršna je nakazana v
osnutku zakona, da je ta prispevek namenski.
Mogoče kaže iz razlogov, ki sem jih že navedla, delno odstopati prav pri
tistem delu prispevka, ki naj bi ga v prihodnje plačevala radiotelevizija za delež,
ki ga ima pri predvajanju filmov. Čeprav v načelu sprejemam, da bi se s temi
sredstvi deloma lahko financirala tudi filmska proizvodnja, bi morali večji del
teh sredstev uporabiti namensko. Kulturna skupnost Slovenije bo najbrž morala participirati tudi pri obnovi kinematografov, če ne drugače, pa vsaj v obliki
kreditov, da bo stimulirala in pomagala tistim območjem oziroma tistim podjetjem, ki sama s filmskim prispevkom še dolgo ne bi mogla zbrati potrebnih
sredstev za obnovitev.
Glede oprostitve filmskega prispevka je naš odbor predlagal, da bi se
v 15. členu zadnji dve alinei črtali, kar pomeni, da bi se filmskega prispevka
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oprostili potujoči kinematografi in kinematografi, ki samo predvajajo filme
dvakrat na teden.
Osebno se opredeljujem, da bi bilo to sicer mogoče črtati, vendar bi predlagala, da v tem primeru določimo, kdo je pooblaščen, da uvede še druge oprostitve poleg tistih, ki jih predvideva zakon. Če naj bo to temeljna kulturna
skupnost, mora to storiti v sporazumu z občinsko skupščino, ker določa finance
za temeljno kulturno skupnost občinska skupščina.
Glede možnosti oblikovanja kulturne politike pa je s tem dana večja
možnost temeljnim kulturnim skupnostim in tudi občinskim skupščinam.
Drugi sklop vprašanj se nanaša na tiste člene, ki zadevajo neke vrste družbeni nadzor. Najprej 19. člen: »Republiško komisijo za pregled filmov imenuje
za dve leti skupščina kulturne skupnosti Slovenije.« Preden preidemo na bistvo
problema, poudarjam, da se zelo strinjam, da je napisano »skupščina kulturne
skupnosti Slovenije«. Nekateri namreč predlagajo, da se črta beseda »skupščina«. Kdo bo potem predstavljal kulturno skupnost Slovenije? Po mojem
prepričanju je prav, da je to skupščina, ne pa kak njen izvršilni organ. Ta
dikcija je tudi v skladu z 2. členom tega zakona, kjer je govor o tem, »da
predstavnike družbene skupnosti v proizvodnih skupinah filmskih delavcev
imenuje skupščina občine«. Tudi tukaj ne rečemo, da jih imenuje »občina«,
ampak »skupščina občine«.
Moj namen razpravljanja pa je, da bi z zakonom določili sestav komisije.
Mislim, da naj bi zakon določil, da mora biti v komisiji za pregled filmov vsaj
polovica ali pa celo nad polovica delavcev z drugih področij kulturnega življenja in največ polovica ali celo nekaj manj kot polovica članov profesionalnih
filmskih delavcev. Pri tem, ko pravim »profesionalnih filmskih delavcev«,
mislim na vse tiste, ki delajo v kinematografih ali se ukvarjajo s filmsko
proizvodnjo. To pa predlagam zato, ker je pri njih v prvi vrsti prisoten podjetniški interes in so lahko stimulirani za to, da odobravajo predvajanje tudi
čisto komercialnih, nepedagoških in kulturno ne ravno kvalitetnih filmov. Mislim pa, da je intenca zakona stimuliranje proizvodnje in predvajanja dobrih
filmov.
K 18. členu: Ne vem ali pa ne razumem prav tega, da republiška komisija
za pregled filmov odloča o tem, katerih filmov ni dovoljeno predvajati mladini,
kateri filmi dobijo svojstvo domačega filma, kateri imajo poseben umetniški,
vzgojni ali izobrazbeni pomen, zaradi katerega so potem oproščeni filmskega
prispevka. Ni pa določila, ki bi komisiji omogočal, da bi generalno prepovedala
predvajanje kakega filma. Film je lahko ne samo neprimeren za predvajanje
mladini, ampak je lahko sploh neprimeren za predvajanje. V nekem členu je
rečeno, da se smejo predvajati le filmi, ki jih je komisija pregledala, ker pa
piše »pregledala«, ne pa »odobrila predvajanje«, menim, da je v tem skrita
možnost, da se lahko predvaja vsak film, le da je formalno pregledan.
K 4. členu bi imela pripombo, ki so jo že povedali poslanci prosvetnokulturnega zbora. V tretji alinei je rečeno, da mora vsak film pregledati republiška komisija za pregled filmov ali pristojna komisija druge republike oziroma avtonomne pokrajine. To pomeni, če je bil film kjerkoli v Jugoslaviji
pregledan, se lahko v Sloveniji predvaja. To je v načelu prav, mislim pa, da
morajo biti podlaga temu enotna merila. S tem bi bilo potrebno zakon dopolniti.
Predsednik Miran
lagam naslednji sklep:

Goslar: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Potem pred-
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1. Osnutek zakona o filmu se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet ter pri tem upošteva pripombe in
sugestije, dane v poročilih skupščinskih teles in ostalih gradiv, ter pripombe in
predloge, dane v razpravi na seji zbora.
3. Predlog zakona pripravi izvršni svet do 15. decembra 1972.
Kdor je za ta sklep, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je sklep o sprejemu osnutka zakona o filmu sprejet.
Medtem smo dobili mnenja vseh zborov delovnih skupnosti v zvezi s 3. točko
dnevnega reda in lahko preidemo na to točko dnevnega reda.
Prehajamo torej na 3. točko dnevnega reda, to je na odstop
predsednika izvršnega sveta.
Za to točko dnevnega reda ste prejeli pismo predsedstva skupščine SR Slovenije, odstopno izjavo predsednika izvršnega sveta Staneta Kavčiča, predlog
odloka o razrešitvi predsednika izvršnega sveta in mnenja vseh treh zborov
delovnih skupnosti. Pred seboj imam pisma gospodarskega zbora, socialnozdravstvenega in prosvetno-kulturnega zbora. Vsi zbori se strinjajo s predlogom
odloka.
Naša naloga je, da vzamemo na znanje odstop predsednika izvršnega sveta
in da na podlagi drugega odstavka 185. člena ustave SR Slovenije razrešimo
Staneta Kavčiča dolžnosti predsednika izvršnega sveta, pri tem pa tudi ugotovimo, da ima razrešitev predsednika izvršnega sveta za posledico, da je v ostavki
celoten izvršni svet.
Poleg tega je naloga našega zbora, da določi, da mora sedanji izvršni svet
opravljati svoje dolžnosti do izvolitve novega izvršnega sveta. V tem smislu
je komisija za volitve in imenovanja tudi predložila predlog odloka, ki ga
imate pred seboj in ki v bistvu povzema formulacije iz 185. člena ustave.
Zeli kdo besedo? (Nihče.) Potem glasujmo o predlogu odloka! Kdo je za,
naj glasuje! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je odlok soglasno sprejet.
Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o notranjih zadevah.
Predlagatelj je izvršni svet. Zakon so obravnavali odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko in zakonodajno-pravna komisija. Imamo tudi
dodatno poročilo zakonodajno-pravne komisije. K predlogu zakona je dal pismene amandmaje poslanec Viktor Seitl.
Pričenjam razpravo. Besedo ima Marjan Orožen kot predstavnik predlagatelja.
Marjan Orožen: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Ker smo o vsebinskih vprašanjih govorili ob osnutku zakona, mi dovolite le
nekaj pripomb k diskusiji in predlaganim amandmajem.
1. Razprava o osnutku zakona je potrdila, da gre za omemben in neogibno potreben instrument naše družbe, da se utrdi takšen varnostni sistem
naše republike, ki ustreza stopnji njenega samoupravnega razvoja, njene varnosti ter varnosti občana in njegovih z delom pridobljenih dobrin in imetja.
Predlagani zakon daje potrebno podlago za takšno organiziranje organov za
notranje zadeve v republiki in takšna razmerja med njimi, ki omogočajo večjo
2
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stopnjo njihove notranje integriranosti in večje učinkovitosti na način, ki jih
pa ne izključuje iz komunalnega sistema in splošnih razmer v družbi.
2. S tem zakonom, zlasti z njegovimi uvodnimi izhodišči, daje skupščina
SR Slovenije podlago za razvoj sistema družbene samozaščite kot oblike podružbljanja funkcij socialistične države na tem področju. Zaščita družbe je
v tem zakonu prvič materializirana kot stvar celotne samoupravne družbe in
ne samo stvar posebnih državnih organov, ki pa kot specializirani organi še
naprej zadržujejo pomembne in odgovorne naloge tako na področju javne kot
tudi na področju državne varnosti. Razumljivo je, da uveljavljanje tega sistema
družbene samozaščite ne bo potekalo premočrtno in samo po sebi in zgolj
po črki samega zakona. To je odvisno od subjektivne akcije in pripravljenosti
vseh njegovih nosilcev v občinah ter delovnih in drugih organizacijah.
3. V predlogu zakona so v glavnem upoštevane vse pripombe, dane k
osnutku zakona, zlasti tiste, ki so pripomogle k nadaljnji konkretizaciji določb
XLIII. in L. amandmaja k republiški ustavi, in tiste, ki so se nanašale na razmerja med postajo milice, upravo javne varnosti ter občinsko skupščino in
narobe, in tiste, ki so se nanašale na razmejitev med tem in pokojninskim
zakonom.
K predlogu zakona so dali svoje amandmaje odbor republiškega zbora za
notranjo politiko, zakonodajno-pravna komisija ter poslanec republiškega zbora
tovariš Viktor Seitl. Predlagatelj sprejema vse skupne amandmaje komisije in
odbora, vključno s tistimi, ki jih je predlagal poslanec tovariš Seitl in sta jih
odbor ter komisija sprejela. Predlagatelj pa iz razlogov, bodisi ker so vsebinsko
zajeti v amandmajih odbora in komisije bodisi iz razlogov celovitosti koncepta,
na katerem je zgrajen predlog zakona, in zaradi posebnosti opravil, ki jih
morajo opravljati organi za notranje zadeve v občinah, ter zlasti v zvezi
z razlogi, ki jih narekuje aktualna varnostna situacija, ne sprejema amandmajev poslanca Viktorja Seitla k 7., 8., 18., 39., 64., 85., 114., 119. in 120. členu.
Predlagatelj soglaša z razlogi, ki sta jih navedla kot odklonilno stališče
do teh amandmajev zakonodajno-pravna komisija in odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko.
Predsednik Miran Goslar: Rado Pušenjak.
Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši! Člen 88. določa predvsem
tole: Delavcem, ki opravljajo nekatere dolžnosti organov za notranje zadeve,
se odmerja starostna pokojnina od poprečnega mesečnega zneska osebnega dohodka, ki ga je delavec dobil v zadnjem letu pred upokojitvijo. Ta določba me
moti zlasti zato, ker z novim pokojninskim zakonom podaljšujemo kot osnovo
za določitev pokojnine petletno obdobje na 8-letno. Drugi odstavek res govori,
da bo lahko izjeme odobraval izvršni svet, kljub temu pa me to zelo moti in
bi želel, da mi tovariš Orožen pove, kakšna bi lahko bila ta delovna mesta, za
katera se predlaga tako izjemna ugodnost.
Predsednik Miran Goslar: Tovariš Orožen, omenil si, da se predlagatelj strinja z vsemi amandmaji odbora in zakonodajno-pravne komisije
kakor tudi s tistimi amandmaji tovariša Seitla, s katerimi se strinjate odbor in
zakonodajno-pravna komisija. Kolikor vem, pa odbor in komisija nista sprejela
nobenega amandmaja tovariša Seitla.
Besedo ima tovariš Seitl.
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Viktor Seitl: Tovarišice in tovariši poslanci! Želel bi pojasniti, da
glede na poročilo zakonodajno-pravne komisije in poročilo odbora za družbenopolitični sistem, ki sem ga dobil, umikam amandmaje pod zaporednimi številkami 1, 2, 3, 5, 6 in 7, to se pravi k drugemu odstavku 7. člena, k 8. členu,
k 14. členu in k 39. členu.
Poleg tega bi rad pojasnil, zakaj mislim, da bi bilo dobro, da se sprejmejo
amandmaji k drugim členom. Glede 64. člena smo mnenja, da je amandma
potrebno sprejeti in s tem zagotoviti občinam določene pravice in dolžnosti
v zvezi z organizacijo organov za notranje zadeve. Pri tem pa mora občina
sodelovati tudi z republiškimi organi. Sedanja ureditev, ko se nekatere stvari
urejajo samo po nadzorstveni pravici sekretariata za notranje zadeve, se nam
ne zdi pravilna.
Drugič, amandma k 114. členu. Želel bi, da nas tovariš sekretar ne bi
napačno razumel. Za 20 °/o povečana sredstva v primerjavi z drugimi upravnimi
organi v republiki, tako kot se določajo po samoupravnem sporazumu, lahko
veliko pomeni, lahko pa tudi zelo malo. Mislim, da to ne sodi v zakon. Urejanje osebnih dohodkov ne spada v republiški zakon, ampak v samoupravni
sporazum med republiškimi organi, med skupščino ali izvršnim svetom itd.
Z amandmajem k 129. členu smo želeli, iskreno priznam, nekaj stroškov
prenesti na republiko, z amandmajem k 120. členu pa skušamo uveljaviti podobno stališče kot pri 114. členu. Način formiranja sredstev za stanovanjsko
gradnjo bi moral biti načelno tak kot za vse delovne ljudi v upravnih organih,
v gospodarstvu itd. Tisti, ki je dolžan zagotoviti sredstva za osebne dohodke,
jih mora zagotoviti v tolikšnem obsegu, da bodo zagotovljena tudi sredstva
za stanovanjsko gradnjo. Mislim, da ta rešitev ni sistemska in načelna in da
ni pravilno, da se prenašajo dodatne obveznosti v breme občin.
Predsednik Miran Goslar: Se kdo? Tovariš Orožen, prosim!
Marjan Orožen: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši!
Skušal bom na kratko odgovoriti na postavljena vprašanja. V zvezi z vprašanjem tovariša Pušenjaka moram povedati, da so v 88. členu mišljena mesta
operativnih delavcev državne varnosti in milice ter delno kriminalistične službe.
Ta delovna mesta bodo določena s posebnim odlokom. Glede imenovanja šefa
občinskega organa, kar določa člen 64, mislimo, da je predlagano sodelovanje
nujno, ker gre za specifične naloge. Ne bi želel razpravljati o tem, da sedanja
rešitev s stališča varnostne komponente ne ustreza popolnoma in da je bil to
razlog, da se je ponudila takšna rešitev, kot se predlaga v zakonu. Soglasje po
mojem mnenju pomeni v bistvu skupen dogovor. Mislim, da bo v konkretnih
dogovorih absolutno potrebno iti na to, da se doseže skupni politični dogovor
o tem, kdo naj na tem delovnem mestu dela.
To soglasje in ta skupen odnos pa zavezuje republiški sekretariat in njegovo službo za upravno-politične zadeve tudi k temu, da bo v večji meri kot
do sedaj skrbel za to, da se bodo ti kadri na svojem področju strokovno razvijali. Zato bo organiziral razgovore, seminarje, dopolnilne oblike izobraževanja itd.
Poudarjam, da je v drugih republikah to organizirano tako, da so ti posli
izvzeti iz občinske uprave in so v sklopu uprave javne varnosti, to se pravi,
da je položaj popolnoma drugačen kot pri nas. Mnenja smo, da ni nobenih
2*
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razlogov, da se upravni posli s področja notranjih zadev izločajo iz občinske
uprave in vključujejo v upravo javne varnosti.
Glede 20 '%> ne oporekam vsebinskim pripombam, ki so bile dane, vendar
predlagam, da dokler ne najdemo druge rešitve, ki bi bila ustreznejša, ostanemo
pri predlaganem. V tem trenutku ne bi kazalo še naprej odpirati diskusije o teh
vprašanjih, ker bi to vplivalo na kadrovsko situacijo v službi v organih za
notranje zadeve.
Glede stanovanj: Razumljivo je, da s procenti, ki so namenjeni za stanovanjsko gradnjo, ni mogoče reševati stanovanjskega problema. Republiški sekretariat oziroma izvršni svet bosta predlagala, da se odlok o sredstvih za
stanovanja delavcev notranjih zadev valorizira, ker ni več tista, kot je bil
takrat, ko je bil ta odlok sprejet.
Stanovanjska situacija delavcev v organih za notranje zadeve pa se ne
popravlja, ampak se celo slabša. V službo prihajajo novi mladi kadri, ki si
ustvarjajo družine in seveda iščejo stanovanja, ki je eden izmed pogojev, da
ostanejo v službi. Drugo vprašanje je seveda, koliko naj glede na stopnjo
razvitosti posameznih občin v konkretni situaciji participira občina oziroma
republika. Verjetno se bomo morali o teh vprašanjih v konkretnih situacijah
medsebojno pogovarjati na podlagi meril, ki jih bo treba skupno določiti.
Predsednik Miran Goslar: Še kdo? (Ne.) Ce nihče več ne želi besede,
prehajamo na glasovanje o amandmajih. Predlagal bi, da o amandmajih odbora
in zakonodajno-pravne komisije glasujemo skupaj, ker so usklađeni. Neusklađeni
so amandmaji poslanca Viktorja Seitla, zato bi o njih glasovali posebej. Se
strinjate s tem? (Da.)
Opozarjam predstavnike odbora, da formalno niste umaknili amandmajev
k 7, 40. in 75. členu. Tovariš Martin Košir!
Martin Košir: Umikamo amandmaje k 7., 40., 75. in 88. členu in soglasje k amandmaju Viktorja Seitla k 14. členu.
Predsednik Miran Goslar: To se pravi, da ostane vaš amandma k
2. odstavku 14. člena? (Da.) Kaj pa 88. člen? Ste ta amandma umaknili?
Martin Košir: Da.
Predsednik Miran Goslar: Ostanejo torej naslednji amandmaji:
odbora: k 2. odstavku 14. člena, k 39. členu, poglavje VII in VIII k 140. členu
in 94. členu. Je tako? (Da.) Kdor je za te amandmaje, naj glasuje! (61 poslancev
glasuje za.) Je kdo proti? (En poslanec.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Amandmaji odbora so sprejeti.
Sledijo amandmaji zakonodajno-pravne komisije k poglavju II in k 7. in
12. členu, k 14., 38, 40, 47, 58, 75, 77, 85, 88. in 137. členu.
Kdor je za te amandmaje, naj glasuje! (62 poslancev glasuje za.) Je kdo
proti? (En poslanec.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Amandmaji zakonodajno-pravne komisije so sprejeti.
Tovariš Seitl, ali vztrajaš pri amandmajih, ki si jih obrazložil?
Viktor Seitl: Da, vztrajam pri štirih amandmajih.
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Predsednik Miran Goslar: Da bo jasno, kateri amandmaji so to,
vas prosim, da vzamete v roke amandmaje tovariša Seitla.
Ostanejo torej štirje amandmaji in sicer k 64. členu. To imate pod točko
8 na prvi strani Seitlovih amandmajev. Imate to pred seboj? (Da.) To je
predlog, da se 64. člen črta. V zvezi s tem smo slišali obrazložitev tovariša Seitla.
Glasujemo samo o tem amandmaju. Kdor je za ta amandma, naj glasuje!
(6 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (37 poslancev.) Se je kdo vzdržal?
(17 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni sprejet.
Sledi glasovanje o amandmaju, ki ga imate pod točko 10. Nanaša se na
drugi odstavek 114. člena. Kdor je za, naj glasuje! (12 poslancev glasuje za.)
Je kdo proti? (31 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (23 vzdržanih.)
Tudi ta amandma ni sprejet.
Zdaj imamo še amandma pod točko 11. To je amandma k 119. členu. Kdor
je za, naj glasuje! (10 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (30 poslancev.) Se
je kdo vzdržal? (22 poslancev.)
Tudi ta amandma ni sprejet.
Se amandma k 120. členu. Kdor je za ta amandma, naj glasuje! (10 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (31 poslancev.) Se je kdo vzdržal (16 poslancev.) Tudi ta amandma ni sprejet.
Ugotavljam, da amandmaji Viktorja Seitla niso sprejeti.
Glasujemo o predlogu zakona o notranjih zadevah v celoti. Kdor je za,
naj glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je 60 poslancev glasovalo za zakon in da je zakon o notranjih zadevah soglasno sprejet.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na izvajanje politike
družbenoekonomskega razvoja v letu 1972 in možnosti razvoja v letu 1973.
Najprej bomo poslušali ekspoze na skupni seji z enotnim zborom. Prosim
vas, da odidete v veliko dvorano.
(Seja je bila prekinjena ob 10.55 in se nadaljevala ob 12.10.)
Predsednik Miran Goslar: Nadaljujemo 4. točko dnevnega reda.
Poleg gradiv, ki jih je predložil izvršni svet, ste prejeli še mnenje skupine
poslancev socialno-zdravstvenega zbora, mnenje prosvetno-kulturnega zbora in
mnenje gospodarskega zbora, poročilo službe družbenega knjigovodstva o uporabi predpisov in ukrepov, ki so bili izdani, da bi se dosegli cilji ekonomske
politike in program stabilizacije, danes pa tudi informacijo s seje predsedstva
skupščine SR Slovenije.
Gradivo izvršnega sveta so obravnavali odbor za proizvodnjo in blagovni
promet, odbor za družbenoekonomske odnose in odbor za finance in proračun
ter predložili pismena poročila, ki ste jih prejeli. Prejeli ste tudi mnenja, stališča in predloge delegatov občin.
Začenjamo razpravo. Besedo ima Ivan Kreft,
Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Menim, da mora tudi
optimizem imeti svoje meje. Na tiskovni konferenci, ki jo je imel zvezni izvršni
&telal
$?$
frkuoutadii
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svet v Beogradu 19. oktobra, so udeleženci iz ust dr. Jakova Sirotkovića zvedeli,
da se poglavitne smernice za letos začrtano ekonomsko politiko v glavnem
uresničujejo. Priznal je, da so tudi nekatera odstopanja, vendar da niso vseskozi negativna. Pohvalil je naš izvoz in uvoz, ki sta dala boljše rezultate od
predvidenih, priznati pa je moral, da se na notranjem trgu gibanja ne razvijajo po načrtu, saj nanje pritiska preveliko povpraševanje. Med pozitivne
dosežke letošnje ekonomske politike je dr. Sirotković uvrstil tudi proizvodnjo,
zaposlenost in še marsikaj. Za naše dolgove v tujini je dejal, da so usklađeni
z našimi možnostmi, saj devizne rezerve, ki jih imamo, zagotavljajo našo zunanjo likvidnost. Najbolj optimistična je bila trditev, da je očitno, da postaja
dinar na svetovnih borzah vse trdnejši, čeprav se je turistična sezona že končala. Ljudje, ki znajo brati med vrsticami, razlagajo njegov optimizem kot
znamenje, da bo slej ali prej prišlo do ponovne korekture vrednosti dinarja.
Glede notranjega trga priznava, da splošna investicijska poraba narašča hitreje
od predvidevanj, vendar pri osebnih dohodkih že ugotavlja ustrezne učinke
doslej sprejetih ukrepov in družbenih dogovorov. Tudi ukrepi za omejevanje
čezmerne investicijske porabe že kažejo prve rezultate, kot je ugotovil dr. Sirotković.
Največji neuspeh je moral priznati pri cenah, saj je komaj eno leto prej
trdil, da se bodo povečale le za 5,4 '°/o. Da bi nas takrat tak njegov optimizem
čimbolj prepričal, je še pristavil, da bo v primeru prekoračitve tega odstotka
izvajal konsekvence. Sedaj pa pravi, da je bil ta odstotek prekoračen, ker smo
med drugim odnehali z nepopustljivim nadzorstvom nad cenami, ker smo
uvedli bolj prožne načine nadzorstva in ker je na naraščanje cen vplivala tudi
ukinitev kompenzacije.
Najbolj pa nas preseneča optimizem dr. Sirotkovića glede nelikvidnosti.
Rekel je, da se ta pereči pojav v našem gospodarstvu vendarle manjša, čeprav
se je od trditve takoj ogradil s tem, da je dodal, da popolnega učinka storjenih
ukrepov ne moremo pričakovati prej kot čez dve leti. Seveda moramo najprej
rešiti vprašanje nepokritih investicij, izgub in drugih žarišč nelikvidnosti.
Vprašujem, ali prav navedene okoliščine niso v marsičem krive za tolikšno
naraščanje inflacije in s tem cen.
Na koncu je še poudaril, da niso pravilne ocene, da so naši napori neučinkoviti. Nasprotno, vsi ukrepi zveznega izvršnega sveta vodijo v krepitev dejavnosti našega gospodarstva. Zanj obstajajo vse možnosti, da se bo visoka rast
proizvodnje še nadaljevala, vendar moramo paziti na to, da bomo rast uresničili v stabilnejših pogojih.
Veliko bolj realistično oceno o naših gospodarskih gibanjih je dala istega
dne, to je 19. oktobra komisija za družbenoekonomska vprašanja in socialno
politiko centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, ki sicer ne podcenjuje nekaterih letošnjih gospodarskih rezultatov, vendar ugotavlja, da bistvenih uspehov nismo dosegli.
Ob upoštevanju, da se je proizvodnja v Jugoslaviji lani močno povečala,
bodo rezultati gibanja proizvodnje v letošnjih zadnjih mesecih potisnili letno
proizvodnjo oziroma stopnjo njenega povečanja pod 7%, torej pod tisto mejo,
ki jo je določila ekonomska politika za leto 1972. V ekspozeju pa je predvideno,
da bo do konca leta industrijska proizvodnja za 8 % večja od lanske, torej da
bi dosegla napovedano stopnjo.
Tudi namesto napovedanega 2,5% povečanja zaposlenosti v državi smo
letos do septembra dosegli okoli l,7®/o povečanje zaposlenosti. Hitrost nara-
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ščanja maloprodajnih cen pa je bila v septembru letos celo večja kot v lanskem aprilu, ko so cene zabeležile rekorden skok. Z nezadovoljivo majhno
rastjo družbenega proizvoda, z nevarno veliko stopnjo inflacije bomo torej v
primerjavi s pičlimi drugimi rezultati plačali izredno visoko ceno za delno
stabilizacijo gospodarstva.
Na seji komisije za družbenoekonomska vprašanja za socialno politiko
centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije so tudi menili, da izjava
generalnega direktorja zveznega zavoda za statistiko in generalnega direktorja
zveznega zavoda za cene o 6,8%» septembrskem zvišanju cen v primerjavi z
lanskim decembrom zavaja jugoslovansko javnost. Po> mnenju razpravljalcev
je dvomljiva tudi sedanja splošna predstava o ugodnih zunanjetrgovinskih gibanjih, če upoštevamo, da se je povečanje izvoza že začelo ustavljati, medtem
ko se je prav septembrski uvoz močno povečal.
Tudi ena izmed analiz starejšega datuma je podobna analizi komisije pri
centralnem komiteju Zveze komunistov Slovenije. Gre za analizo službe družbenega knjigovodstva o poslovnih uspehih delovnih organizacij za obdobje
januar—junij 1972, ki jo potrjujejo mesečni pregledi gospodarskih gibanj, ki
jih objavlja ekonomski inštitut pravne fakultete v Ljubljani.
To poročilo v uvodnem poglavju za mesec julij ugotavlja, da je v gospodarstvu že nastopila stagnacija. Ob zadnjem obravnavanju gospodarskih gibanj
v republiškem zboru smo bili bolj ali manj še vsi optimistično razpoloženi,
danes pa ne moremo in ne smemo biti več. Kot kažejo razčlembe gospodarskih
gibanj, problemi ne nastajajo le na območjih, ki so v zadnjih letih razmeroma
hitro premagovala svojo zaostalost, temveč tudi drugod.
Analiza ekonomskega inštituta pravne fakultete v gradivu »Ekonomska
študija pravne fakultete«, ki je izdelana po pogodbi s sekretariatom zveznega
izvršnega sveta za spremljanje gospodarskih gibanj, kaže v juliju 1972 znaten
padec proizvodnje, v avgustu in septembru se je proizvodnja sicer popravila,
vendar je dovolj drugih negativnih kazalcev, da pojema rast industrijske proizvodnje. Mesečni prirastek proizvodnje, ki je bil največji lani v novembru,
je začel nazadovati že v letošnjem marcu, od junija pa se ni več dvigal. V prejšnjih razčlembah je bilo tudi ugotovljeno, da se je omilila rast vseh oblik dohodkov prebivalstva, kar potrjujejo podatki za prvo polletje letošnjega leta
v celoti. Stopnja rasti osebnih dohodkov je znašala v prvem četrtletju 30,2 %,
v prvem polletju pa 20,9 l0/o. To je sicer še vedno visoka stopnja, toda že je
čutiti rahlo gibanje navzdol. Podobno je z drugimi oblikami prejemkov v gospodarstvu. Naraščajo le prejemki za obrtnike in prevozniške storitve. Omilili
so se tudi prejemki iz kategorije ostalih osebnih dohodkov, ki so se večali
v prvem četrtletju po stopnji 38v prvem polletju pa po stopnji 20,5'%.
Izredno povečanje ostalih prejemkov v gotovini je vzbujalo začudenje. V prvem
četrtletju je znašala stopnja naraščanja kar 58,9 %, v prvem polletju letošnjega
leta pa se je zmanjšala na 40,1 ®/o.
To nas sicer ne bi smelo vznemirjati, ker je naraščanje osebnih dohodkov
še vedno mnogo hitrejše, kot bi smelo biti, če bi hoteli stabilizirati cene. Popuščanja stopnje naraščanja dohodkov prebivalstva je znamenje popuščanja
gospodarske dejavnosti na eni strani, na drugi strani pa lahko prispeva k stabilizaciji in vpliva deflacijsko. Zal smo se že tako privadili na inflacijo, da si
brez nje sploh ne moremo zamisliti gospodarskega razvoja. Ker je nemogoče,
da bi ponovil vse ugotovitve iz analize ekonomskega inštituta, naj po njem
povzamem le še to, da so se v vseh republikah z izjemo Srbije zmanjšale
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stopnje rasti skupnih prejemkov prebivalstva v primerjavi s prvim polletjem 1971.
Tudi izvoz, ki sicer še vedno narašča, se bo verjetno kmalu zmanjšal. Kajti
res nima nobenega smisla, da bi izvažali tudi blago, ki nam ga doma primanjkuje, in ne bi uvažali recimo rezervnih delov za velike nakladalce cestnih
podjetij in drugih podobnih velikih strojev, saj nastaja velika škoda, če zaradi
majhnih okvar in zaradi pomanjkanja rezervnih delov taki dragoceni stroji
stojijo in niso v uporabi.
Medtem ko stopnja naraščanja izdatkov prebivalstva in organizacij že
znatno presega meje, ki jih je postavila stabilnost cen, je uspelo zaustaviti
rast izdatkov države in investicij. Kakor lahko štejemo zaustavitev rasti izdatkov države med pozitivne pojave — posebno če bo to trajen pojav — pa ne
moremo tako ocenjevati zaustavitve rasti investicij. Brez investicij v gospodarstvu ni razvoja, je zastoj. Pametne, rentabilne investicije ne morejo biti
nikoli povzročitelj inflacije, vsaj ne 17-odstotne stopnje, kot jo imamo trenutno pri nas.
Tudi z delom zasluženi osebni dohodki ne morejo biti vir inflacije. Vir
inflacije so lahko le nezasluženi osebni dohodki. Bržkone lahko verjamemo tudi
napovedi v analizi ekonomskega inštituta pravne fakultete, da ni pričakovati,
da bi investicijska proizvodnja kmalu ali vsaj ob začetku prihodnjega leta
zopet začela naraščati, ker radikalnih sprememb v ekonomski politiki še nimamo pripravljenih, so pa v ekspozeju napovedane.
V enotnem gospodarskem prostoru je pač tako, da posledice slabega gospodarjenja občutijo in nosijo vsi, tudi najboljši gospodarji, posebno če je vsa
ekonomska politika usmerjena v to, da poskuša rešiti predvsem slabe gospodarje. To pa je postalo pri nas že pravilo, ne sicer v teoriji, pač pa v praksi.
Ko smo v tem zboru obravnavali gospodarsko gibanje v letu 1971, sem
poudarjal pozitivne gospodarske dosežke v radgonski občini, ki bi se lahko
hitro izkopala iz nerazvitosti, če bi se njeno gospodarstvo v naslednjih letih
tako uspešno razvijalo, kot se je v letu 1971 in le deloma tudi letos. V prvem
polletju 1972 je pričela konjunktura rahlo pojemati tudi v radgonskem gospodarstvu. Vrednost zalog se je v prvi polovici leta povečala za 35 fl/o, čeprav
je res, da so se najbolj povečale zaloge nekončne proizvodnje in sicer za 63 %,
najmanj pa zaloge končnih proizvodov, namreč za 10®/». Pozneje se je začel
položaj nekoliko popravljati. Ekonomičnost je v prvem polletju padla za 2,8 %>,
kar pomeni, da je gospodarstvo ustvarilo na 100 dinarjev uporabljenih sredstev
manj celotnega dohodka kot v preteklem letu.
Poslabšala se je tudi rentabilnost poslovanja — za 19 %, izračunana pa je
iz razmerja med doseženim dohodkom za razdelitev in poprečno vloženimi
osnovnimi in obratnimi sredstvi. Pač pa se je povečala produktivnost poslovanja, to je dohodek za razdelitev na zaposlenega in sicer za 17 %. Družbeni
proizvod se je povečal za 26 °/o, povečal pa se je tudi delež, ki pripada gospodarskim organizacijam, in sicer za 2,8 %>. Zaposlenost se je v poprečju povečala
za 3 %», izplačani čisti osebni dohodki pa so v poprečju višji za 27 °/», tako
znaša poprečje v absolutnem znesku 1626 dinarjev. Terjatve so bile v prvem
polletju večje od obveznosti za 65 milijonov, v industriji pa za 1 538 000 dinarjev. Terjatve pri Radenski so porasle za 12,4 '%>, obveznosti pa se zmanjšale
za 23,1Razlika med terjatvami in obveznostjo se je povečala od 41 na 65
milijonov dinarjev ali za 95 '%>. Sedaj je glede tega že nekoliko bolje, vendar
še daleč od zaželenega. Na podlagi take poslovne morale kupcev »radenske«
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je delovna organizacija dosegla v prvem polletju doslej najnižjo stopnjo likvidnosti, po enostransko opravljeni kompenzaciji pa je sledila še blokada žiro
računa. Kompenzacije, ki tako zelo prizadenejo upnika, ne moremo imenovati
drugače kot nadaljevanje podpiranja slabih gospodarjev. Upnik je zaradi tega
dosegel slabši koeficient obračunanja obratnih sredstev, vezava sredstev se mu
je skoraj podvojila, dolg kupca dobavitelju pa se je povečal. Na vse to sem
opozoril že v svoji prejšnji razpravi o gospodarskih gibanjih v letu 1971. Stanje
pa se je na splošno od takrat v celoti poslabšalo. Iz tega sledi, da se nelikvidnosti
ne bomo tako hitro rešili.
O radgonskem gospodarstvu samo še to, da so se osnovna sredstva povečala
na vseh območjih, prav tako pa tudi zaloge. Gospodarstvo, zlasti kmetijstvo, je
povečalo tudi sredstva poslovnega sklada. Krediti so nižji, predvsem dolgoročni
za osnovna sredstva. Če upoštevamo še škodo, ki so jo povzročile elementarne
nezgode, lahko označimo gospodarsko problematiko radgonske in drugih prizadetih občin kot precej perečo, čeprav pomoč republike ni izostala in je prebivalstvo za njo zelo hvaležno.
Zavedam se, da sem v svoji razpravi zelo malo povedal o svojem stališču
do jugoslovanskih gibanj v letu 1972 in o perspektivah za leto 1973. Veliko tega,
kar bi imeli povedati, bi bilo ponavljanje ugotovitev iz prejšnjih let tja do
leta 1954, posebno pa iz leta 1961, ko smo se odločili za nov gospodarski
sistem, a smo se mu že leta 1963 zopet odpovedali. Leta 1965 smo začeli gospodarsko reformo, ki je dobila največji udarec s tragično smrtjo Borisa Kraigherja. Zadnja leta skušamo Kraigherjev reformski koncept zopet oživeti v
tistem delu, ki govori o stabilizaciji. Toda zaradi inflacijskih gibanj smo neuspešni tudi tu. Zakaj torej ponavljati ugotovitve in načrte iz prejšnjih časov
— čeprav je danes morda ugodnejši trenutek za to, kot je bil kdaj koli prej
— saj obljubljamo dejanja namesto deklaracije? Torej lahko pričakujemo, da
bomo v kratkem vendarle rešili nekatere probleme, med njimi, vsaj upam, tudi
problem energetike, na katerega opozarjam že natančno 20 let. Dokler naša industrija ne bo imela zagotovljenih zadostnih količin energije, predvsem električne, bo njen razvoj trajno otežen. Občasno pomanjkanje električne energije
nam je napravilo že veliko škode, ki je ne smemo podcenjevati, zato oprostite,
če sem ponovno opozoril na ta problem. V bližnji prihodnosti, to je že leta
1974, bo vprašanje zelo pereče, zlasti če bodo začele obratovati nove zmogljivosti za proizvodnjo glinice in aluminija.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima poslanec Rado Pušenjak.
Rado Pušenjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Pridružujem se stališču odbora za finance in proračun, da je potrebno ugotoviti
odgovornost in krivdo za neuspeh gospodarske reforme. Iz leta v leto ugotavljamo večjo stopnjo inflacije. V začetku letošnjega leta je zvezni izvršni svet
kategorično izjavljal, da bo znašala letošnja stopnja inflacije oziroma porast
cen samo 5,6 %». Podatki pa sedaj dokazujejo, da se to zagotovilo vlade ni
uresničilo. Ali naj v bodoče ljudstvo še verjame izjavam zvezne vlade? V podobnih primerih bi vlada marsikje v svetu morala pasti. Denarna masa se je
povečala v korist znanih in neznanih uporabnikov, pri čemer gre v bistvu za
restavracijo državnega kapitala, ki se je poprej zbiral v zveznih skladih. Če
hočemo, da bo ljudstvo še kaj verjelo našim programom o stabilizaciji gospo-
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darstva, zlasti pa politiki cen, potem je skrajni čas, da zagotovimo strokovnost
potrebnih ukrepov in zaostrimo odgovornost za njihovo dosledno uresničevanje.
O vzrokih in posledicah sedanje visoke pasivne in aktivne obrestne mere
je zelo malo govora. Menim, da bi bilo potrebno proučiti, kako vpliva sedanja
visoka stopnja aktivne obrestne mere za zmanjševanje inflacije. Visoka obrestna
mera za kredite, ki se dajejo iz sklada hranilnih vlog, povečuje obremenitev
gospodarstva na eni strani, na drugi strani pa vpliva na podražitev proizvodov
in s tem povečuje stopnjo inflacije. Visoka obrestna mera potrošniških kreditov
sicer zmanjšuje pritisk na blagovne fonde, vendar precej povečuje socialno
diferenciacijo med dolžniki in vlagatelji.
Izvršni biro predsedstva ZKJ poziva vse uporabnike družbenih sredstev, da
varčujejo. Pričakujem, da bo tudi naša skupščina sodelovala v tej izredno
koristni akciji, da bo dobila primerno mesto tudi v resoluciji o gospodarski
politiki v naslednjem letu. Hvalevredna pobuda bo zaslužila vso podporo tudi
naše skupščine. Spodbujanje čuta za varčevanje, ki ga je veliko premalo, je
nedvomno osnovni pogoj za hitrejši gospodarski in socialni razvoj. Menim,
da bi ne bilo odveč, če bi imela naša skupščina še eno komisijo, ki bi se posvečala problematiki varčevanja in boju proti razsipništvu. Ta bi lahko dajala
številne in koristne predloge.
V zvezi s tem naj opozorim še na en problem. V naši republiki ni malo
staršev, ki imajo zelo visoke prejemke, pa kljub temu njihovi otroci dobivajo
znatne štipendije. Teh seveda ne prejemajo od republiške izobraževalne skupnosti, ki dosledno upošteva sprejete cenzuse. Stipendije si zagotovijo izbrani
občani v podjetjih. Toda tudi v podjetjih gre za družbena sredstva, prav tako
kakor v republiški izobraževalni skupnosti. Občani vprašujejo, zakaj ne veljajo
ista merila tudi za delovne organizacije.
Poročilo izvršnega sveta ugotavlja, da imajo železniška transportna podjetja v naši republiki precejšnjo izgubo zlasti zaradi zmanjšanja količine tovora, hkrati pa tovornjaki zavirajo promet. O potrebi po enotni prometni politiki in o razbremenitvi cest govorimo v tem domu že več let. Pričakujem, da
bomo temu problemu posvetili več pozornosti že v prihodnjem letu. Letošnje
beganje za cementom, mahinacije z obmejnimi dovoljenji, kupovanje blaga
v Avstriji za polovično ceno, je za našo državo že prava sramota. Kaj takega
se ne sme več dogajati. Potreba po večjih količinah živil zahteva, da v letu
1973 nadaljujemo politiko pomoči kmetijstvu. Prebivalstvo, ki je bilo letos
prizadeto ob poplavah, upravičeno pričakuje, da bo skupščina zagotovila sredstva za realizacijo sprejetega programa vodnega gospodarstva. Menim, da ni
odveč ob tej priložnosti seznaniti tovariše poslance s tem, da bo pomoč prebivalstva Slovenije Pomurju omogočila, da bo kmetijstvo Pomurja v celoti
zamenjalo seme. To bo omogočilo, da bo lahko pri normalnih vremenskih
razmerah že prihodnje leto rekordna žetev.
Glede preostalega podpiram stališča, ki jih je v svojem referatu povedal
tovariš Tribušon.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Jože Dernovšek.
Jože Dernovšek: Tovarišice in tovariši! V današnji razpravi bi
morali na podlagi ugotovljenih ekonomskih, socialnih in političnih razmer v
Sloveniji posvetiti pozornost predvsem snovanju ekonomske politike za prihodnje leto. Vendarle ne tako, da bi nekoliko korigirali letošnjo ekonomsko
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politiko, marveč da jo zasnujemo dolgoročno na temelju sprejete resolucije
o dolgoročnem razvoju Slovenije, na podlagi ustavnih amandmajev in na podlagi novih spoznanj našega razvoja. Predvsem je potrebno, da ocenimo osnovne
kazalce razvoja, na primer rast smeri družbenega proizvoda, cen, zaposlovanja,
investicij porabe itd. Mislim, da bi morali predvsem na teh kazalcih zasnovati
ekonomsko politiko. V zvezi s tem so naslednje pomembne naloge:
1. Preprečiti je treba zniževanje stopnje rasti družbenega proizvoda in
reproduktivne sposobnosti gospodarstva. Ce tega ne bomo uresničili, bodo nastala še večja nesorazmerja v ekonomski in socialni strukturi. Zato je pospeševanje rasti proizvodnje temeljna naloga ekonomske politike. Le tako se bosta
lahko uravnovesili ponudba in povpraševanje in le tako se bo lahko zmanjšal
zunanjetrgovinski deficit Slovenije.
2. Potrebno je zagotoviti osnovno globalno usklajenost med materialnimi
in finančnimi tokovi. Stabilizacija gospodarskih gibanj je naša osnovna naloga,
ki je bila v ekspozeju močno poudarjena ob ugotovitvi, da zaradi dvakrat večje
stopnje inflacije v primerjavi z nekaterimi srednje razvitimi deželami ni mogoče zagotoviti uspešnega gospodarskega, socialnega in političnega razvoja.
V zvezi s tem moramo posvetiti posebno pozornost usklajevanju ponudbe in
povpraševanja. Vendar stabilizacije ni mogoče uresničiti le z zmanjševanjem
povpraševanja. Treba je povečati tudi ponudbo. K tem problemu sodi dispariteta cen, ki je čedalje bolj pereča. Dispariteto v. cenah, ki se kažejo med posameznimi panogami, je treba globalno popraviti, seveda vsaka družbenopolitična skupnost v okviru svojih pristojnosti.
3. Potrebna je posebna odločna politična in ekonomska akcija za odpravo
globalnih strukturnih neskladij. Ta so namreč objektiven vir inflacije. Naj
omenim nekatere izmed teh. V infrastrukturi, na primer v energetiki in v
prometu, so čedalje večja neskladja med ponudbo in povpraševanjem.
Veliko je tudi neskladje med izvozom in uvozom, rezultat tega je seveda
zunanjetrgovinski deficit. Za zmanjšanje deficita je potrebno povečati predvsem izvoz finalnih izdelkov, manj pa polizdelkov in surovin. Ta orientacija
mora biti trdna, ne pa trenuten izhod iz ekonomskih težav.
Med temi strukturnimi problemi pa je že vrsta posebnih, ki zadevajo posamezne gospodarske panoge. Pomembno je predvsem vprašanje, katera panoga naj bo bolj stimulirana z instrumenti ekonomske politike.
Vse te naloge je treba nujno opredeliti v srednjeročnem programu razvoja
Slovenije. V plan je treba tudi določiti osnovne smeri družbene reprodukcije
in globalno investicijsko politiko.
K prizadevanjem za spremembo gospodarske strukture in za odpravo
strukturnih neskladij sodi tudi pospeševanje integracijskih procesov. Tudi te
kaže z ekonomsko politiko podpirati. Jezove med proizvodnjo in distribucijo
in med panogami je treba čimprej premostiti. Tudi uspešnost izvoza slovenskega gospodarstva je v veliki meri odvisna od močnejših integracijskih
procesov.
4. Uresničevanje ustavnih amandmajev, ki omogočajo realizacijo samoupravnega in tržnega položaja organizacij združenega dela, je temeljna ekonomska in politična naloga. Ustavni amandmaji omogočajo okrepitev organizacij združenega dela ter zaostritev njihove odgovornosti kot samostojnih nosilcev odločitev v okviru ekonomske politike. Zato sanacije reševanje izgub,
nelikvidnosti, slabih poslovnih odločitev niso zadeve, ki naj jih rešuje država.
V zvezi s tem naj opozorim na potrebo po samoupravnem organiziranju gospo-
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darstva, ki se lahko čedalje bolj neposredno brez občutne državne intervencije
vključuje v sistem tržnega mehanizma.
K uresničevanju amandmajev lahko prispeva tudi trg kot osnovni regulator
odnosov med organizacijami združenega dela. Problemov ne rešujemo samo
z neposredno državno intervencijo. Ta je potrebna na področjih, kjer je treba
usklajevati strukturna neskladja.
Dograjevanje ekonomskega sistema je trajna naloga. Njegove dopolnitve
morajo biti določene že v ekonomski politiki za prihodnje leto, še bolj pa v
planu 1971—1975. V okviru uresničevanja ustavnih amandmajev je za ekonomsko življenje in krepitev odgovornosti temeljnih organizacij izrednega pomena razvijanje samoupravnih odnosov v velikih ekonomskih sistemih, na
primer v trgovini, posebno v zunanji trgovini, v bankah in v zavarovalnicah.
Centri političnoekonomske moči bodo morali prepustiti odločanje o presežni
vrednosti samoupravljalcem v proizvodnji. V novih odnosih bo tudi manj sredstev za gradnjo reprezentančnih palač, ki pravzaprav presegajo potrebo po normalnih poslovnih prostorih.
5. Za prihodnje leto so znova potrebni čvrsti dogovori o celotni porabi,
tako osebni kot družbeni. Najprej naj povem nekaj misli o delitvi osebnih
dohodkov. Dogovoriti bi se morali, da bi realni osebni dohodki rasli malo
počasneje kot produktivnost dela, nominalni pa počasneje kot dohodek za razdelitev. Znotraj globalne razdelitve osebnih dohodkov pa je naša dolžnost uresničiti nekatere elemente socialne politike. Pri tem je treba upoštevati, da je
rast nominalnih osebnih dohodkov odvisna od rasti realnih osebnih dohodkov
in rasti življenjskih stroškov.
Pri vključevanju rasti osebnih dohodkov med elemente stabilizacijske politike moramo med drugim upoštevati, ali je realna napoved rasti realnih osebnih
dohodkov za 2 do 3 fl/o. Naš cilj bi bil lahko le ta, da bi bila nominalna rast
osebnih dohodkov v skladu z rastjo življenjskih stroškov. Ne bi pa smeli z
velikimi iluzijami predvidevati visoke rasti realnih osebnih dohodkov, ker to
verjetno ne bi bilo v skladu z dogovori o stabilizaciji.
Pri politiki osebnih dohodkov naj omenim samo še usmerjanje delitve
osebnih dohodkov in dohodkov. Usmerjanje je že dalo rezultate, v prihodnjem
letu bo treba ves sistem dopolniti tako, da bo zagotavljal uresničitev načela:
»za enako delo enako plačilo«.
Ob vsem tem pa naj ima država možnost, da intervenira, če delitev osebnih
dohodkov ne bi bila v skladu z ekonomsko politiko.
Potem je še nekaj problemov v zvezi z družbeno porabo, ki mora biti
omejena tako, da bo njena rast zaostajala za rastjo nominalnega družbenega
proizvoda. Znotraj družbene porabe pa je seveda nujno potrebna prerazdelitev
sredstev. Seveda je prioritetna področja zelo težko določiti, ker vsakdo meni,
da je njegovo področje najpomembnejše. Naj omenim samo tri: srednje šolstvo
vključno z dijaškimi domovi, štipendiranje, državna uprava.
Omenim naj še potrebnost politične akcije,, da bi se v družbeno porabo
hitreje vgrajevali samoupravni odnosi in da bi se na samoupravni podlagi ta
poraba povezovala z gospodarstvom. Pretežno proračunski sistem financiranja
objektivno ločuje celovito družbeno reprodukcijo na dva nasprotujoča si dela.
To seveda ni normalno.
Ob tem naj omenim še odnos med osebnim in družbenim standardom.
Ni upravičeno favorizirati visoke rasti osebnega standarda, predvsem zaradi
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tega ne, ker smo v naši socialni politiki že določili hitrejši razvoj družbenega
standarda z namenom, da bi odpravili nekatere posledice socialne diferenciacije.
Ob koncu naj omenim samo še tole vprašanje: Na podlagi današnje razprave bomo sprejeli konkretne dogovore o naši kvalitativni in kvantitativni ekonomski politiki. Postavili bomo okvire materialnega razvoja slovenske družbe.
Ob tem pa bi si morali prizadevati, da bi to politiko izvajali zainteresirani ekonomski subjekti. V ta namen se morajo gospodarstvo in družbene dejavnosti
samoupravno organizirati in se dogovoriti za uresničevanje nalog, ki so določene z ekonomsko politiko. Zato je treba posvečati večjo pozornost samoupravnemu in družbenemu dogovarjanju pri uresničevanju te politike. Hkrati pa
mora imeti tudi država možnost ukrepanja. Posebno pozornost mora posvečati
odstopanjem od te politike, kajti vsaka neskladja v bilanci spreminjajo vsebino
odnosov. Ker ustava omogoča, da nekatere zadeve tudi tako rešujemo, so upravičeni nekateri preventivni ukrepi na primer na področju delitve osebnih dohodkov, družbene porabe, izvoza in njegove stimulacije, rasti družbenega proizvoda in na področju davčne ter kreditno^-monetarne politike.
To so samo nekateri pereči problemi, ki jih moramo rešiti. Mislim, da je
ekspoze tovariša Tribušona zelo dobra osnova za določanje socialne in ekonomske politike v prihodnjem letu.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima dr. Vojan Rus.
Dr. Vojan Rus : Spoštovane tovarišice in tovariši! Bom kratek, ker bi
rad opozoril le na določen ton naših razprav. Stvar je v tem, da je v razpravah
in tudi v ekspozejih izvršnega sveta zelo veliko stališč in ocen, s katerimi se
sicer lahko strinjamo, niso pa v njih analizirane in identificirane prioritetne
naloge. Ni jasno, ali smo v preteklem letu odpravili vzroke naših osnovnih težav
in kakšen napredek je bil dosežen v našem razvoju. Naj omenim samo večkrat
postavljeno vprašanje, ali je začela Slovenija bolje gospodariti in ali je v tem
vsaj na ravni Srednje Evrope.
S tem v zvezi naj omenim stališča, da je treba uskladiti blagovne in denarne fonde. Te naloge ni mogoče rešiti enostavno tako, da samo zmanjšujemo
porabo, marveč je treba v tej zvezi rešiti tudi vrsto drugih problemov, vse
do spremembe temeljev družbenoekonomske strukture.
Če smo morda v primerjavi z drugimi republikami lahko nekoliko zadovoljni z rastjo realnih dohodkov na temelju produktivnosti, bi se morali vendar
vprašati, za koliko bi morali zaostajati realni dohodki za proizvodnjo, da bi
zagotovili zdrav ekonomski razvoj. Saj vendarle vemo, kako zaostajajo investicije! Če smo v preteklem obdobju živeli tako udobno, da smo potrošili vso
amortizacijo, industrijo pa pustili, da je zastarela, je treba danes jasno oceniti,
koliko sredstev potrebujemo za modernizacijo. Menim, da podatki zavoda za
plan na ta problem dokaj jasno opozarjajo, medtem ko ga druga gradiva in
celo nekateri referati izvršnega sveta zanemarjajo.
Ne povem ničesar novega, če opozorim na naš zunanjetrgovinski deficit, ki
ovira rast proizvodnje. Pri nas se slišijo velike tožbe, če ni sredstev za reprodukcijski material, kar pomeni priznanje, da naša — sioer večkrat pohvaljena
industrija — ne zasluži v tujini sredstev za reprodukcijski material in podobno.
So še druga temeljna vprašanja, ki jih moramo jasno zastaviti. Ali je porast
zaposlenosti v Sloveniji res le posledica dobrega gospodarjenja v Sloveniji? Ali
ga ni deloma omogočila tudi inflacija v vsej Jugoslaviji, mi pa smo nekakšen
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»izvoznik« znotraj Jugoslavije, medtem ko je porast zaposlenosti v drugih republikah padel. Zato je del našega porasta zaposlenosti verjetno posledica
ugodnih konjunkturnih razmer na tržišču in ne samo rezultata uspešnosti gospodarjenja.
V zvezi s stališči, ki naj jih zavzema Slovenija do reševanja jugoslovanskih
ekonomskih problemov, srečujemo dve skrajnosti. Po eni skrajnosti naj bi Slovenci samo doma vestno delali, v zvezi pa bili pohlevni, po drugi pa naj bi
odgovornost za stanje naprtili zvezi.
Mislim, da lahko skupščina z vso upravičenostjo in odgovornostjo do delovnih ljudi v vseh jugoslovanskih republikah zahteva odpravo vzrokov inflacije. Osnovni vzrok inflacije je, da ne delamo dobro. Potrebujemo predvsem
boljšo organizacijo dela in boljše socialistične menažerje. Napačno je bilo, da
pri oblikovanju lika dobrega menažerja nismo združevali strokovnosti in moralnopolitičnih lastnosti. Favorizirali smo eno ali drugo. Za sočasno razvijanje
samoupravnih odnosov in za uspešno gospodarjenje je potrebno — preprosto
povedano — dvoje: da je moralno politično zgleden, pošten komunist tudi dober
delavec. Celo na zahodu so pragmatistično dognali, da boljši odnosi med ljudmi,
da elementi demokratičnosti v proizvodnji pogojujejo večjo učinkovitost proizvodnje in gospodarjenja.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Viktor Seitl.
Viktor Seitl: Tovariši in tovarišice poslanci! V razpravi o izvajanju
politike družbenoekonomskega razvoja v letu 1972 in o možnostih razvoja v letu
1973 sta odbor za blagovni promet in odbor za družbenoekonomske odnose republiškega zbora na skupni seji ugotovila, da še vedno prepočasi uresničujemo
sprejete programe na področju agrarne politike. Zaradi tega v Sloveniji vsa
plodna zemlja ni izkoriščena ali pa je zelo slabo obdelana. Zato sta odbora
predlagala, naj bi republiški zbor na eni izmed prihodnjih sej dal na dnevni
red izvajanje agrarne politike.
Ta predlog naj nekoliko utemeljim. Ob ustrezni podpori družbe bi lahko
bistveno povečali kmetijsko proizvodnjo v družbenem in v zasebnem sektorju.
Hkrati pa bi, po mojem mnenju, zaustavili propadanje hribovskih kmetij in
prispevali pomemben delež k večji stabilnosti naše zunanjetrgovinske bilance,
ker bi zmanjšali potrebo po uvozu številnih kmetijskih dobrin. Poleg tega smo
ugotovili, da je najbolj pereč problem kmetijstva zaostajanje njegove produktivnosti za produktivnostjo drugih gospodarskih dejavnosti. Poglavitna vzroka
tega zaostajanja sta neusklajenost gibanj na trgu in nerazvitost trga. Mislimo,
da je potrebno ta spoznanja upoštevati tudi v dokumentih in z ustreznimi
ukrepi uskladiti disproporce.
Navzlic mnogim resolucijam in sklepom, ostarelim in socialno ogroženim
ljudem na kmetijskih območjih še vedno ne zagotavljamo potrebne socialne
pomoči predvsem pa ne potrebne socialne varnosti. Mislimo, da bi z dobrim
sistemom socialne varnosti kmečkih ljudi uresničili tri poglavitne cilje, do katerih družba ne bi smela biti ravnodušna:
1. Zaustavili bi proces propadanja in opuščanja kmetij, ker bi se mladi
ljudje zaradi boljših življenjskih perspektiv odločali za kmetovanje. Anketa, ki
smo jo izvedli pri nas, je pokazala, da kar 50 % ostarelih kmetov ni vedelo,
kdo bo prevzel njihova posestva, ker se mladi nimajo namena odpovedati svojim
poklicem in se vrniti na kmetijo.
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2. Ustvarili bi osnovne pogoje za blagovno proizvodnjo v zasebnem sektorju kmetijstva, ker so le mlajši kmetovalci sposobni in objektivno tudi pripravljeni dojeti smisel sodobne organizirane in preusmerjene kmetije, ki je s
pomočjo pospeševalne službe in ustrezne kreditne politike sposobna proizvajati
tudi za trg.
3. Zmanjšali bi pritisk na delovna mesta v industriji.
Vsi ti trije elementi skupaj so za nacionalno politiko izrednega ekonomskega, socialnega in narodnoobrambnega pomena. Znano je, da se zaradi neurejenih razmer v kmetijstvu praznijo zlasti hribovita obmejna območja. Očitne
razlike, ki jih kmetje vidijo pri sosedih prek meje, jih še bolj ženejo k iskanju
boljšega zaslužka in lepšega življenja. Zato bi po mojem mnenju morali storiti
vse, kar je v naši moči, da bi zaustavili ta proces. Pri tem gre tudi za varnost
naše socialistične skupnosti. Skupnosti ne more uspešno braniti samo ogromna
množica vojakov ob meji. Obramba skupnosti bo uspešnejša, če bodo pri njej
sodelovali tudi ljudje ob meji. To pa so socialno in ekonomsko trdni kmetje,
ki bodo hkrati tudi nacionalno plemenitih našo zemljo ob meji. V obmejnih
agrarnih in gozdnih območjih so manj ugodne življenjske razmere kot v ostalih
centrih Slovenije. Poleg tega imajo ti občani slabši družbeni in osebni standard
zaradi neustrezne razvitosti družbenih služb in zaradi manjših možnosti zaposlovanja mladih ljudi.
Predlagam, da predlagatelj pri sestavljanju dokumenta upošteva specifične
potrebe obmejnih območij SR Slovenije in v njem predvidi ukrepe za njihov
hitrejši razvoj. To je prvi predlog. Drugi pa je, da republiški sekretariat za
kmetijstvo in gozdarstvo čimprej, najpozneje pa do roka, v katerem bo predložen plan razvoja, pripravi in predloži poročilo o uresničevanju sprejetih dokumentov o agrarni politiki in drugih vprašanjih kmetijstva v Sloveniji.
Predsednik Miran Goslar : Besedo ima Magda Mihelič.
Magda Mihelič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Razprava o tej točki dnevnega reda bi bila lahko zelo obsežna, saj predloženi
dokumenti zadevajo skoraj vsa družbenoekonomska vprašanja. Svojo razpravo
bom omejila samo na nekatere ugotovitve, predvsem pa na nespoštovanje
predpisov. Po mojem mnenju je kršenje predpisov glavni razlog, da je odstopanje od začrtane ekonomske politike za leto 1972 tako veliko.
Ni sporno, da so nekateri sprejeti ukrepi dali določene rezultate. Vprašanje
pa je, ali so ti rezultati tudi trajni. Niso pa bili uresničeni ukrepi za zagotovitev
poslovne discipline, ki so obvezovali vso družbo. Ker ukrepi za izvajanje resolucije za leto 1972 niso bili uresničeni, so še nadaljevala nam dobro poznana
negativna gibanja. Naštela bi samo tista, na katera izvršni svet opozarja v svojem materialu o gospodarskih gibanjih za leto 1972 in za katera nismo takoj,
ko smo jih ugotovili, sprejeli ustreznih, celo že prej predvidenih, ukrepov.
Ugotavljamo, da proces stabilizacije ni ustrezen! Nelikvidnost je večja kot lani,
cene in življenjski stroški rastejo nad predvidevanji. Zmanjšujejo se rezerve
in zaloge reprodukcijskega materiala, izgube pa se povečujejo.
Ob teh ugotovitvah se vprašujem, kako so naše resolucije pripravljene.
Kako so pripravljeni predpisi in drugi akti, ki bi morali zagotavljati uresničevanje smernic resolucije? Kateri organi so osebno ali kolektivno odgovorni za
pravočasno pripravo in izvajanje vseh potrebnih predpisov? Ta vprašanja so
aktualna. Ali ne vodi visoka stopnja inflacije v ponovno devalvacijo, da bi po
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tej poti lahko bili konkurenčni na svetovnem trgu. Kdaj bo konec takemu
stanju.
Ustavila bi se le pri nekaterih ugotovitvah izvršnega sveta, ki so značilne
za ves jugoslovanski trg; vzroke zanje pa lahko iščemo predvsem v kršenju
predpisov.
1. S politiko in z režimom cen smo želeli zmanjšati intenzivnost inflacije.
To je lahko imelo v naših razmerah le kratkoročen učinek, ker pri tem nismo
odpravili bistvenih vzrokov naraščanja cen. Začasna zamrznitev cen bi bila
pravočasno in postopno nadomeščena z obljubljenim novim sistemom cen ter
z vsemi drugimi potrebnimi ekonomskimi in sistemskimi ukrepi.
2. Uvajanje novega deviznega režima je ponovno v zamudi zaradi nedoslednosti pri sprejemanju obeh zakonov. Nerešene probleme naj bi reševali z dodatnimi akti; teh pa še ni. Iz teh ugotovitev nujno izhaja vprašanje, zakaj ni
bil izdelan obljubljen sistem cen. Kdo je kriv za zamudo in nedoslednost pri
sprejemanju predvidenih zakonov?
3. Kako je mogoče, da še vedno ni razčiščena neproračunska bilanca federacije, da še niso razčiščena vprašanja razvrstitve uporabnikov kreditov na
»znane« in »neznane« v tistih primerih, ko je »znan« uporabnik inozemskega
kredita že položil dinarska sredstva, inozemska sredstva pa so se porabila za
neznanega uporabnika? Kako je mogoče, da je bil 17. junija 1972 dokumentirano znan obseg tako imenovanih znanih uporabnikov, da pa so zvezni organi
poskrbeli, da se je obseg neznanih uporabnikov kreditov povečal za 1 milijardo
659 milijonov dinarjev? Kdo je odgovoren za razčiščevanje teh stvari? Kakšna
je naša zvezna administracija, da ne more ugotoviti obveznosti znanih in neznanih uporabnikov oziroma da podatke spreminja? Kakšna je vloga medrepubliških komitejev in kako rešujejo ta vprašanja?
4. Niso se uresničile napovedi o poravnavi zapadlih obveznosti do narodne
bafike v neproračunski bilanci. Te so znašale konec avgusta 1 milijardo 153
milijonov dinarjev. Kaže torej, da družbenopolitične skupnosti ne izpolnjujejo
svojih obveznosti, čeprav bi jih po zakonu morale. Tako povečujejo nelikvidnosti. Moramo končno vedeti, kdo odgovarja za izvrševanje teh obveznosti in
zakaj se ne izvajajo.
5. Projekcija kreditno-monetarne politike za tekoče leto je predvidevala
12'°/o povečanje denarne mase, ki je po prvih sedmih mesecih letošnjega leta
dosegla 21 fl/o. Torej 9 '%> prekoračitev predvidenega celoletnega porasta. Sprememba projekcije kreditno-monetarne politike za leto 1972 predvideva porast
denarne mase za že doseženih 21 %>. Kljub bistvenemu prekoračenju vseh trendov denarne mase v prejšnjih letih pa je ta porast še vedno zelo optimističen,
ker ga ne spremljajo ukrepi, ki bi zadržali enormno rast denarne mase, kljub
temu da so gibanja v prvem polletju dala že dovolj razlogov za pravočasno
ukrepanje. Kdo je odgovoren, da še niso sprejeti ukrepi, ki bi vsaj sedaj, čeprav že pozno, preprečili še nadaljnje povečanje količine denarja? Kdo je odgovoren :
1. da so prekoračene nekatere postavke emisije na zvezni ravni, čeprav je
bil sklenjen med republikami dogovor o namenih in obsegu reeskonta na zvezni
ravni, zlasti glede kreditov za uvoz in kreditiranje federacije? Zakaj se medrepubliški dogovori ne spoštujejo?
2. da so bila prizadevanja organov Narodne banke Jugoslavije, da bi federacija pokrila svoje obveznosti do Narodne banke Jugoslavije, ki niso bile pred-
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videne v kreditno-monetarni projekciji, neuspešna, in da določene obveznosti na
njen račun še dalje nastajajo?
3. da je del emisije, ki odpade na republike, služil kot nadomestilo za druge
ukrepe, ki povzročajo porast denarne mase, v prvi polovici leta je bilo odobreno
le 10 «/o emisije, 90 '%> pa bo odobreno v drugi polovici leta?
4. da je bilo povečanje reeskontnih kreditov za uvoz iz nekaterih valutnih
področij že do avgusta prekoračeno za več kot 500 %>?
V gradivu je ugotovitev, da se predpisi v Jugoslaviji izvajajo zelo pomanjkljivo. Federacija je julija sprejela zakon, s katerijn je omejila porabo iz določenih
virov dohodkov, tako da ne sme porasti za več kot 14"/» nad lansko ravnijo.
Za izvajanje tega zakona bi moral izdati zvezni sekretariat za finance navodila.
Glede na specifično financiranje vseh oblik porabe po posameznih republikah
in pokrajinah bodo rezultati izvajanja zakona v SFRJ mimmalni. Vprašanje je,
zakaj ni bilo navodil za izvajanje zakona. Zakaj se zadovoljimo s tem, da napišemo samo splošne akte? Dosledno izvajanje zakonov je samoumevno v vseh
državah, pri nas pa je kršenje zakonov zajelo že tak obseg, da včasih že ob
izdaji zakona vemo, da ga ne bomo spoštovali. Kam vodi takšen obseg kršenja
predpisov in skupnih dogovorov? Zakoni po vsem svetu zavezujejo vse državljane, v prvi vrsti pa izvajalca samega in vse družbenopolitične dejavnike.
Ce so zakoni slabi, jih moramo takoj, ko to ugotovimo, spremeniti, ne v njih
tudi sami iskali vrzeli in tako izigravati same sebe. S tem povzročamo veliko
politično in gospodarsko škodo.
Poročilo službe družbenega knjigovodstva Jugoslavije o uporabi predpisov
in ukrepov za izvajanje ekonomske politike in stabilizacijskega programa za
leto 1972 podrobneje obravnava in navaja mnoge kršitve predpisov in zakonov
s strani delovnih orgahizacij, bank in družbenopolitičnih skupnosti, še več pa
je o tem napisanega v informaciji zveznega deviznega inšpektorata.
Kršitve predpisov so poglavitni vzrok naših globalnih materialnih neskladij.
Za to mora biti nekdo odgovoren ali osebno ali kolektivno, nikakor pa nismo
vsi za vse odgovorni. Lahko bi govorili še o številnih nepravilnostih, ki rušijo
stabilnost našega gospodarskega sistema. Korupcija doma in v tujini je zavzela
že tak obseg, da celo tuji bankirji opozarjajo, da so nekateri naši predstavniki
v tujini tako podkupljivi, da sploh ne morejo skleniti posla, če jim ne ponudijo
provizije.
Devizni računi številnih gospodarskih in drugih funkcionarjev v tujini in
s tem odtegovanje deviz domovini, škodujejo ugledu države. Izgube, ki jih v
tujini povzročajo naše firme, s tem, da ustanovne vloge in dobiček prehaja v
žepe posameznikom, pa še bolj povečujejo že tako velike izgube gospodarstva.
Fiktivni izvoz za to, da se dobi retencijska kvota, uvoz istega blaga za višjo
ceno, je nekomu v korist. Cena reprodukcijskega materiala je zato višja, uvoz
in izvoz pa fiktivno naraščata. Posebno vprašanje je uvoz in izvoz blaga v odnosu na našo proizvodnjo in porabo. Veliko škodo povzroča uvoz kmetijskih
proizvodov pod krinko intervencijskega uvoza. To blago se prodaja po višjih
cenah, domače pa propada, ker zanj ni kupcev. Kdo je kriv, da se dogajajo
take stvari? Reprezentance, pretirane reklamne nagrade, potovanja, ogledi svetovnih razstav pod krinko strokovnega izobraževanja, številne in številčno
močno zastopane delegacije v tujini, katerih poslovni učinek je dvomljiv, razkošne investicije, predvsem negospodarske, razne upravne stavbe, ki zaradi
nercionalne in pogosto ekstravagantne gradnje in preveč razkošne opreme zapravljajo družbena sredstva, hkrati pa pogosto nimamo sredstev niti za naj3
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nujnejšo in skromno opremo v gospodarstvu, če pa ta sredstva so, so dostopna
po zelo visoki obretni meri. Izvoz dinarjev tudi na podlagi tujih oglasov v našem
časopisju, naj naši državljani kupujejo v tujini ne samo premičnine, marveč tudi
nepremičnine, naj svoje denarne prihranke nalagajo v tujih bankah in naj v
tujih bankah prodajajo zlato, tudi prispeva k težavam. Čeprav vemo, da smemo
nesti čez mejo le 500 dinarjev, pa si celo »Delo«, naš osrednji politični list,
dovoljuje objavljati take oglase.
Investicije, ki duplirajo že sedaj neizkoriščene kapacitete, čeprav zaostajamo
na področju zelo pomembnih investicij, še bolj zaostrujejo obstoječa nesorazmerja. Še vedno so politične avtoritete, ki tako investicijsko politiko podpirajo
in investirajo celo brez kritja, kljub temu da imamo zakon, ki zahteva finančno
kritje investicij.
Se in še bi lahko naštevali taka dejanja, ki v času intenzivnega boja za
ureditev našega gospodarstva rušijo stabilizacijo in povzročajo gospodarsko in
politično škodo, vendar proti njim ne ukrepamo. Samoupravnim organom v delovnih organizacijah je tako početje največkrat prikazano kot koristno za delovno organizacijo, ker je dobiček pri takšnih poslih večji kakor pa morebitna
kazen.
Gradivo izvršnega sveta opozarja tudi na neustrezno in nestrokovno zasedenost republiške uprave, ki zaradi tega ne jamči uspešnejšega in kvalitetnejšega dela. Jasno je, da brez dobre uprave ne moremo dobiti pravočasno dobrih
dokumentov. Ker tej upravi nalagamo vedno več zahtevnejših nalog, bomo
morali zanjo prištediti sredstva na drugih področjih.
Neurejeni odnosi na trgu, nerešena vprašanja gospodarskega sistema, nespoštovanje zakonov in predpisov od federacije navzdol, neustrezni in nepiavočasni ukrepi ekonomske politike škodujejo gospodarstvu in družbenopolitičnim
skupnostim ter ovirajo izvajanje stabilizacijske politike. Tako v federaciji kakor
v republikah moramo zasnovati vse komponente sistema, tako da bo optimalno
stimuliral proizvodnjo in enotnost jugoslovanskega tržišča in večal mateiialno
bazo, ki je osnova samoupravljanja. Predvsem pa moramo zagotoviti spoštovanje predpisov, finančno disciplino na vseh ravneh, izpolnjevanje obveznosti vseh
družbenopolitičnih skupnosti do gospodarstva, urediti vprašanje odgovornosti
vseh družbenih institucij in nosilcev javnih pooblastil in uskladiti zakonodajo
s sprejetimi ustavnimi amandmaji. Samo na ta način bomo lahko začeli resnično
stabilizacijo.
Prva okvirna izhodišča za oblikovanje ekonomske politike v naslednjem
letu so v materialu izvršnega sveta zelo skopo navedena in so v glavnem povzeta iz resolucij prejšnjih let. Izhodišča za leto 1973 so logično nadaljevanje ekonomske politike, določene in sprejete že za leto 1972, katera pa se ne uresničuje.
Zato se njihova uresničitev predlaga na leto 1973 in celo na leto 1974. Realno,
jasno in čvrsto moramo postaviti izhodišča ekonomske politike v naslednjem
letu. Pred tem pa moramo sprejeti več zakonov. Z njimi moramo urediti davčni
sistem in financiranje samoupravnih interesnih skupnosti in zagotoviti varčevanje na vseh ravneh ter zmanjšati splošno porabo. Nenehen porast osebnih
dohodkov bi morali zavreti z zakonom, ki bi določil zgornjo mejo osebnih dohodkov in ki bi avtomatično deloval ob porastu inflacije, čeprav imamo samoupravne sporazume in družbene dogovore. Dokument, ki ga bomo sprejeli
za prihodnje leto, mora obvezovati vse dejavnike. Menim, da bi morali vzporedno z izhodišči izdelati program dela, ki bo osebno ali kolektivno zavezoval
nosilce posameznih nalog, da bo moč ugotoviti njihovo odgovornost. Bolj od-
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ločno in pogumno kot doslej moramo začrtati stabilizacijo in v njej zajeti vse
komponente, ki vplivajo na stabilizacijo. Od začrtane ekonomske in kreditnomonetarne politike ne smemo odstopati. To moramo storiti tako v Sloveniji
kakor v drugih republikah. V vseh republikah se morajo resno in z vso odgovornostjo uresničevati naloge stabilizacije, kajti le tako bomo lahko dosegli
razvoj naše samoupravne družbe.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Leopold Krese.
Leopold Krese: Tovarišice in tovariši! V predloženem gradivu je
dokaj realna ocena sedanjih gospodarskih razmer. Zlasti pa sem zadovoljen z
realnim poročilom izvršnega sveta, ki je izredno dobra podlaga za konkretne
ekonomske ukrepe.
Čeprav je slovensko gospodarstvo v nekoliko boljšem položaju kot gospodarstvo v drugih republikah, optimizem ni upravičen zaradi neugodne ekonomske situacije v vsej Jugoslaviji. Treba je rešiti osnovna ekonomska vprašanja, o
katerih že toliko časa govorimo in na katera poročilo znova opozarja. Analiza
opozarja na še vedno veliko neskladje med ponudbo in povpraševanjem, kar se
izraža v naraščanju cen in proizvodnih stroškov ter v pomanjkljivi oskrbi proizvodnje. Zaradi tega upada akumulativnost, zlasti v proizvodnji. S tem je oteženo učinkovitejše reševanje osnovnih nalog slovenskega gospodarstva in delovnih organizacij, na primer prestrukturiranje gospodarstva, financiranje
infrastrukturnih objektov, to je energetike, železniškega prometa, železarstva
ter proizvodnje gradbenega materiala. V prihodnjih letih moramo povečati proizvodnjo gradbene industrije, da bi z domačimi materiali povečali gradnjo stanovanj in pocenili gradbene stroške. Hkrati pa so potrebni tudi takšni projekti, ki bodo zagotavljali pocenitev stanovanj, da bi bila dostopna tudi ljudem
z nižjimi osebnimi dohodki.
V programu ekonomske politike Slovenije za 1973 bo zato treba jasno
opredeliti posamezne pospeševalne ukrepe, na primer olajšave za tisk, panoge
gospodarstva, katere se morajo hitreje razvijati. Investiranje v proizvodnjo naj
se podpira z beneficiranimi obrestmi. Krediti so potrebni tudi za sanacijo organizacij združenega dela, ki predstavljajo žarišče nelikvidnosti, o čemer smo v
tej hiši zadnja leta veliko govorili. Prav tako je treba sprejeti rešitve za dolgoročno financiranje infrastrukturnih naložb, zlasti na področju energetike, ki
je odločilnega pomena za bodoči razvoj slovenskega gospodarstva.
Predvideti je treba tudi usklajevalne ukrepe, ki sicer ne terjajo materialnih
sredstev, pač pa odločno in dosledno normativno ureditev. V zvezi s tem je
treba uskladiti tarife železniškega in cestnega prometa. Poleg elektrogospodarstva je železnica največje žarišče izgub. Tovor, ki spada na železnico, se prevaža
po cestah in kvari ceste, hkrati pa železnica nima dovolj tovora. Mislimo, da
je treba s politiko cestnih taks stimulirati železniški tovorni promet.
V okviru federacije se bomo morali še naprej odločno zavzemati za dosledno
stabilizacijsko politiko. Še prej pa je treba, da družbenopolitične skupnosti poravnajo dolgove gospodarstvu, politiko splošne porabe na vseh ravneh pa zasnovati tako, da ne bo poslabševala kumulativne sposobnosti gospodarstva. Kreditno-monetarna politika mora imeti za cilj povečanje proizvodnje, ne pa povečevanje porabe. Odločno bo treba utrjevati enotnost jugoslovanskega trga in
v ta namen sprejeti določene zvezne predpise.
3»
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Na področju splošne porabe v Sloveniji je treba izdelati konkreten program splošnega varčevanja. Ne glede na to, da to velja za vso Jugoslavijo, moramo izdelati splošno družbeno bilanco porabe. Kljub avtonomnosti skladov
republiških interesnih skupnosti bo treba zagotoviti, da globalna obremenitev
gospodarstva ne bo naraščala. To je pogoj za stabilizacijo in za hitrejši gospodarski napredek. Popolnoma razumljivo je, da se bo gospodarska zbornica pridružila tem prizadevanjem in jih vključila v program svojega dela.
Organizacije združenega dela v gospodarstvu čaka v letu 1973 intenziven
napor tudi na področju notranjega gospodarjenja in medsebojnega poslovnega
in proizvodnega povezovanja. Povečati bomo morali skrb za racionalno investiranje, prednost pa bodo morale imeti investicije v novo tehnologijo in kadre.
Vse investicije bodo morale biti pokrite, temeljna in predelovalna industrija pa
se morata začeti trajno povezovati za izboljšanje oskrbe iz domačih virov, surovin. Sedaj se že pripravljajo predlogi za trajnejše pogodbene odnose med
predelovalci surovin in proizvodnjo. Takšni dolgoročni poslovni odnosi so potrebni tudi z delovnimi organizacijami v drugih republikah. Delitev osebnih
dohodkov mora biti dosledno usklađena z rastjo produktivnosti. V poslovnem
prometu morajo veljati načela poslovne morale in finančne discipline. Nujno
so potrebni nekateri normativni posegi, potrebna pa je tudi davčna inšpekcija,
ki smo jo pred leti ukinili. V organizacijskem pogledu pa je prioritetna in nujna
naloga realizacija novih družbenoekonomskih odnosov na podlagi ustavnih dopolnil. Ti družbenoekonomski odnosi bodo hkrati jamstvo za resnično stabilizacijo gospodarjenja na podjetniški ravni. Ko govorimo o tem, se popolnoma
zavedam, da je to naša skupna naloga in zato tudi sestavni del programa gospodarske zbornice.
Predsednik Miran Gosi ar: Besedo ima Dušan Horjak.
Dušan Horjak: Tovarišice in tovariši poslanci! Ne bi ponavljal številk in vseh analiz, ki smo jih dobili kot gradivo k tej točki dnevnega reda.
Mislim, da sta predvsem tovariš Drnovšek in tovarišica Miheličeva opozorila
na temeljne vzroke problemov našega gospodarstva. Kljub temu bi se dotaknil
še problema, ki ga je omenil tudi tovariš Tribušon. V svojem referatu je dejal,
da je potrebno opredeliti odgovornost in podpreti napore ža hitrejše uvajanje
dosežkov raziskovalnega dela v proizvodnjo oziroma družbeno prakso. To je
velik problem, samo če pomislimo na neuspehe investicije v Velenju in v Novem
mestu. Nanj opozarjamo zato, ker lahko tudi pravočasno dobro izvajanje investicijskih dejavnosti bistveno vpliva na ekonomske rezultate dela. Naj bom bolj
konkreten: V Sloveniji je več znanstvenih zavodov. Njihova organizacija je
različna. Nekateri zavodi delujejo v okviru fakultet, drugi so samostojne organizacije združenega dela, tretji pa delujejo pri poslovnih združenjih in podobnih
organizacijah. Več ali manj je danes za razne analize in ekspertize velika
konjunktura. Zato je razumljivo, da imajo vsi znanstveni zavodi relativno dobre
gospodarske možnosti, ki jim zagotavljajo tudi solidne osebne dohodke. Manj
uspešni pa so rezultati njihovega dela. Nedavno smo imeli priložnost obravnavati problem investicij v tovarni organske kisline v Slovenski Bistrici. Pri tej
investiciji je sodelovalo nič koliko znanstvenih zavodov, na primer zavod za
produktivnost dela SR Slovenije, razvojni oddelek tovarne Lek iz Ljubljane,
tehnični biro »Krke«. Poslovno združenje SMELT je nudilo temu podjetju inženiring. Center za tržne raziskave in center za procesno usmeritev sta tudi
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napravila neke analize. Poleg tega so sodelovali tudi eksperti Ljubljanske banke. Ko smo prebrali vse te investicijske analize, smo ugotovili, da imajo skoraj
vsi strokovnjaki različna stališča. Rezultat tega projekta pa je naslednji: Predvideni investicijski znesek v višini 30 milijonov dinarjev se je povečal za 40
milijonov dinarjev. Ce noče podjetje s 40 milijoni bruto produkta v letošnjem
letu zavreči 30 milijonov dinarjev, mora zagotoviti dodatno še 40 milijonov
dinarjev. Mislim, da so ti problemi v zvezi z investiranjem pereči predvsem na
nerazvitih obrtiočjih. Nerazvita območja namreč nimajo dovolj strokovnjakov
in morajo poklicati na pomoč različne strokovne zavode, da jim izdelajo projekte. Skoraj vsi ti projektanti so dobro plačani, vendar ne nosijo nobene odgovornosti za izvedbo projekta. Na podlagi njihovih načrtov se začne gradnja.
Ko pa bi morala začeti investicija obratovati, ni nihče od projektantov več
odgovoren. Ti niso nikomur odgovorni -za svoje delo, čeprav je nastala materialna škoda po njihovi krivdi. V zvezi s tem bi predlagal, da bi se izdelala
analiza o uspešnosti dela vseh znanstvenih in polznanstvenih zavodov. Verjetno
bi bili tudi tu upravičeni integracijski posegi, da bi lahko strokovno neoporečne
organizacije nosile odgovornost tudi za izvedbo projekta. Morda bi bilo primerno, da bi določen znanstven zavod proučil, ali je sedanja organizacija raziskovalnega dela ustrezna in ali je učinkovitost dela raziskovalnih zavodov
zadovoljiva.
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Besedo ima tovariš Jaka Bogataj!
Jaka Bogataj: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši poslanci !
Najprej naj povem, da se strinjam z razpravo tovarišice Magde Mihelič.
Tudi sam sem mislil o tem razpravljati, toda ker je že pozno, bom nadaljeval
le z razpravo, ki jo je začel tovariš Seitl. Ekspoze izvršnega sveta je sicer zelo
mobilizacijski, vendar posveča premajhno pozornost reševanju problemov kmetijstva.
2e nekajkrat smo slišali, da sedanji politični trenutek zahteva, da kritično
presodimo opravljeno delo. Zato menim, da bi bilo prav, da je tudi razprava
kritična. V dokumentu, ki ga pripravljamo za leto 1973, bi morali kritično oceniti, kako smo realizirali kmetijsko politiko.
Stališča, ki jih je sprejela Zveza komunistov na zvezni in republiški konferenci, se prepočasi uresničujejo. O tem sem že enkrat govoril, ko smo sprejemali pripombe za; zvezni družbeni plan. Se vedno ugotavljamo, da je naš
kmetijski potencial zaradi subjektivnih vzrokov premalo izkoriščen. Kmetijstva
še vedno ne obravnavamo celovito. Premalo upoštevamo, da je treba zagotoviti
prehrano, surovine in da ga je treba obravnavati tudi z obrambnega gledišča.
Zanemarjamo pa tudi dejstvo, da v kmetijstvu živi in dela petina Slovencev
in da je na podeželju približno 75 '%> vsega prebivalstva. Tako zapostavljanje
kmetijstva povzroča ekscese, o katerih smo danes že govorili'. Hrano uvažamo za
vsako ceno. Letos bomo uvozili za več kot 500 milijonov dolarjev hrane. Nekateri podatki kažejo, da bomo to število prihodnje leto precej povečali. Tolikšen
uvoz hrane ni potreben, ker jo sami lahko pridelamo. S tem bi hkrati izboljšali
življenjsko raven kmetov in delavcev, ki so zaposleni v družbeni proizvodnji.
Naša ekonomska politika bi morala bolj spremljati in reševati ta vprašanja.
Le del resnice je v tem, da so vremenske razmere vzrok težav v kmetijstvu. Menim, da so vzroki subjektivni, zato jih je moč odpraviti. Čeprav je -bil pred
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dvema letoma sprejet akcijski program CK ZK, v skupščini pa resolucija, danes
ugotavljamo, da še vedno vlagamo premalo sredstev zlasti v družbeni sektor
kmetijstva in v razne oblike kooperacije, kjer so zelo velike rezerve. Obiskal
sem več delovnih organizacij na najbolj razvitem kmetijskem območju Slovenije in se pogovarjal s kmetijskimi delavci. Povedali so, da imajo velike rezerve,
da pa je vprašanje, kako jih aktivirati.
Organiziranost našega kmetijstva je slaba. Imamo še več tisoč neorganiziranih kmetov. Celo na kmetijskih območjih je organizirana komaj polovica kmetijskih proizvajalcev. Primarna kmetijska proizvodnja je zapostavljena, pojavlja pa se čedalje večja moč trgovcev. Kmetijsko-živilski kompleksi so čedalje bolj pod dominacijo trgovcev, da ne govorim o proizvodnji vina in sadja,
ki jo diktira trgovina z gledišča svojih ozkih podjetniških interesov. Vsa ta
vprašanja je treba ob tem poročilu temeljito oceniti. Na proizvodnjo morajo
imeti večji vpliv neposredni proizvajalci. Zaradi tega podpiram predloge, ki so
jih dali delegati občin na svojem zasedanju.
Menim, da bomo s hitrejšim urejanjem razmer v kmetijstvu, gozdarstvu
in na vasi veliko prispevali k uresničevanju stabilizacije. Potrebni so dolgoročni ukrepi in programi, ki naj spodbudijo vse dejavnike, ki so zadolženi za
izvajanje nalog. Mislim, da je sedaj predvsem pomembno, da sprejemamo zemljiške in gozdarske predpise.
Sedaj razpravljamo o združevanju skupnosti zdravstvenega varstva delavcev in kmetov. Vprašanje pa je, kdo bo to financiral. Strinjam se, da se na
samoupravni podlagi oblikuje fond za financiranje zdravstvenega zavarovanja.
Toda v fondu ne bo sredstev, če ne bomo izboljšali ekonomskega položaja neposrednih proizvajalcev na podlagi združenega dela v kmetijstvu in gozdarstvu. Če ne bomo preprečili odtujevanja dohodka, bo morala družba še zelo
dolgo plačevati stroške socialnega zavarovanja. Celo kmetje pravijo, da jim je
nerodno, ker živijo na račun drugega.
Mislim, da bi morali vsa ta vprašanja v našem zboru prediskutirati in
zavzeti še bolj konkretna stališča. Moramo pa predvsem realizirati že sprejete
sklepe. Večina našega kmetijstva je na hribovitem območju. Zato ga bomo morali razvijati z dopolnilnimi dejavnostmi. Slovenija ne more posnemati Vojvodine. Morda se kdo smeje tem besedam, vendar moram odkrito povedati, da
je veliko tovarišev, ki jim je vzor še vedno Vojvodina. Teh ambicij ne moremo
uresničiti, ker ima Slovenija posebne naravne možnosti.
Drugo vprašanje v zvezi s tem je družbeni sektor kmetijstva, ki smo ga v
zadnjem času zapostavili. Samo pri nas je tako, da ga enkrat precenjujemo, drugič pa podcenjujemo. Mislim, da potrebujemo kontinuirano politiko na osnovi
izhodišč, ki so bila zapisana že v prvem petletnem planu v Sloveniji. Družbena
posestva naj bodo vzorna posestva in hkrati centri za izvajanje kooperacije.
Zelo škodljiva so stalna filozofiranja o vprašanju, ali smo za kmeta ali nismo.
Pred nedavnim mi je nekdo dejal, naj se vsaj toliko časa držimo ene politike,
da bo lahko zazidal temelje hleva.
Hkrati pa sem slišal, da je bila naša politika glede usmerjanja kooperantov v tržno proizvodnjo malo bolj kmečka. Mislim, da ta politika ni kmečka,
ker sklepi partijske konference niso bili preklicani, sklepi zahtevajo, da se
aktivirajo vsi potenciali zasebne proizvodnje in da se organizira dobra kooperacija. Takšno občasno filozofiranje vnaša med kmete negotovost in zato ne investirajo. Zato predlagam, da skrbno ocenimo, kako se izvaja sprejeta politika.
Leta 1968 je skupščina sprejela nekatere sklepe, potrdila pa jih je partijska
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konferenca. Zdaj pa nekateri diskutirajo ali je ta politika pravilna ali ni. To
je nemogoča praksa! Sprejete sklepe je treba izvajati, sicer ne vem, kam bomo
prišli. Kje na svetu se dogaja, da parlament priporoča izvajanje zakona in
sklepov ?
Končno predlagam, da se izdela analiza o uresničevanju sprejetih sklepov.
Ta naj bo objektivna, kajti pri nas se dogaja, da strokovnjaki naredijo zelo
dobre analize za potrebe višjih forumov, v katerih je veliko njim povšeči napisanega. Na podlagi zlakiranega in olepšanega stanja pa ni mogoče sprejeti
ustreznih sklepov.
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Besedo ima tovariš Janko Cesnik.
Janko Cesnik: Tovarišice in tovariši! Samo nekaj besed o zasnovi
bodočega dokumenta, ki naj celovito zajame družbenoekonomska gibanja v
naslednjem letu in ki naj razdeli, da tako rečem, naloge posameznim dejavnikom. Jasno je, da se zavzemam za to, da bi dokument koncipirali tako, da bi
izpolnili vse v njem zapisane naloge. Ob tem je še zlasti pohvalno, da je
izvršni svet ob koncipiranju takega dokumenta izdelal tudi poročilo o izvajanju akcijskih programov, ki jih je sprejel. Tudi to poročilo je podlaga za našo
razpravo za koncept bodočega dokumenta, ki naj pokaže tudi v tej luči našo
učinkovitost v preteklem letu.
Strinjam se z nekaterimi govorniki, da je treba posvetiti več pozornosti
izvajanju nalog, ki so pred nami, zakonitosti in utrditvi nadzornih služb. Čas
brez dvoma zahteva, da realno presodimo, kje smo in kaj hočemo in da določimo realne cilje za prihodnje leto. Upoštevati moramo vse naše zmogljivosti
in možnosti za uresničitev ciljev in skleniti čvrst dogovor o izvajanju skupnih
nalog. Pri tem je treba tudi jasno določiti odgovornost za realizacijo nalog in
sklepov, ki jih bomo sprejeli. Jasno je, da mora biti dokument hkrati tudi
čvrsta podlaga za naše delovanje v federaciji, da ne bi imeli dveh razvojnih
politik, eno za domačo rabo, eno pa za federacijo, Mislim, da čas zahteva dosledno izvajanje začrtane stabilizacije in drugih nalog tako doma kot v federaciji, ker je politika naše skupščine samo del skupne politike. Iz tega sledi
seveda tudi odgovornost naše skupščine za realizacijo politike v federaciji. Posebej naj poudarim, da moramo preskrbeti tudi za to, da bo v dokumentu
prišla do izraza naša skrb za zakonitost, za dosledno spoštovanje predpisov
in dogovorov. S tem je tesno povezana naša odgovornost za inšpekcijske oziroma državne organe, skratka za vso tisto službo družbe, ki naj skrbi za zakonitost, da se sprejeti predpisi in sklepi izvajajo. Vse to je bilo poudarjeno
v ekspozeju tovariša Tribušona, poudarjeno pa je tudi v poročilu o izvajanju
akcijskih programov. Večjo skrb je treba posvetiti zlasti kadrom v nadzorni
službi in v državni upravi. Verjetno bi kazalo razmisliti, da bi v tistih službah,
katere niso ustrezno zasedene zaradi odioznosti in izpostavljenosti tega dela,
povečali za nekaj odstotkov osebne dohodke, tako kakor smo danes odločili za
organe za notranje zadeve.
Obenem bi rad opozoril, da v zadnjem času sprejemamo zelo dosti zakonskih predlogov, ker smo sredi intenzivne zakonodajne dejavnosti. Intenzivno
urejamo družbene odnose in družbene probleme in usklajujemo republiške in
zvezne predpise z ustavnimi amandmaji.
Seveda pa ne smemo samo proizvajati predpisov, marveč hkrati skrbeti
tudi za njihovo izvajanje. Zato moramo upravnim organom in drugim služ-
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bam naročati, da nam poročajo, kako se predpisi in drugi akti skupščine izvajajo. Taka poročila so bolj redka pri našem delu. Izjema je današnje poročilo
izvršnega sveta. Dejstvo pa je, da se zakoni, ki jih sprejemamo, ne izvajajo
dosledno. Zlasti občinske skupščine kasnijo s sprejemanjem svojih aktov in
predpisov. Zakone sprejemamo v dobri veri, da smo uredili določene odnose, v
resnici pa se zakoni ne izvajajo.
Zato mislim, da bomo morali poostriti naš nadzor ne samo nad izvršilnimi
predpisi, za katere so pooblaščeni izvršni svet ali republiški sekretarji, temveč
tudi nad akti občinskih skupščin, katere moramo opozarjati na izvajanje zakonov, tako kot smo storili na primer pri zakonu o sistemu stanovanjske graditve. Zakonitost je odlika vsake moderne urejene družbe. To pa še toliko bolj
velja za našo družbo, ker je samoupravna in ker naj temelji na zavestnem izpolnjevanju družbenih nalog, o katerih se samoupravljalci samostojno dogovorijo. Od njihove dobre volje je odvisno uresničevanje pravic in dolžnosti.
Samoupravljanje seveda ni neodgovornost, nekritičnost in splošna razpuščenost ali neizpolnjevanje dolžnosti, kar je bila praksa v zadnjem obdobju.
Mislim, da pogoji za dobro samoupravljanje šele sedaj dozorevajo. Vsebina teh
je družbena disciplina kot nujen pogoj uspešnosti našega sistema. Nasprotno,
v sistemu splošne razpuščenosti, neodgovornosti in družbene neangažiranosti
posameznikov in organov se pojavljajo nepravilnosti, razni slabi vplivi, kazniva
dejanja in drugi družbeno negativni pojavi.
Zato mislim, da je treba okrepiti upravne organe, od katerih je deloma odvisno tudi naše delo. Upravni organi morajo biti sposobni izdajati občasne analize o izvajanju predpisov in pravočasno ugotavljati nepravilnosti in pomanjkljivosti v naši družbi. Ne sme več biti kampanjskih kritik našega dela. Zato
ne smemo več sprejemati zakonov s štiriletno zakasnitvijo. Nepravilnosti je
treba takoj odpraviti, po potrebi z zakonsko intervencijo.
Želel bi poudariti samo še nekaj besed o izvajanju ustavnih amandmajev.
Mislim, da je treba v ta dokument zapisati, da se skupščina zavzema za dosledno uresničitev ustavnih amandmajev. V prvi fazi naj se ustanovijo temeljne
organizacije združenega dela. Skupščina je te amandmaje sprejela in o njih
precej obširno in zelo utemeljno ter poglobljeno razpravljala. Potem ni nič več
imela priložnosti o njih razpravljati, zlasti ne o njihovem izvajanju. Mislim, da
je naloga skupščine, da občasno razpravlja tudi o teh vprašanjih, zlasti še ker
bo že po novem letu razpravljala o drugi fazi ustavnih sprememb in o drugem
usklajevanju zakonodaje z ustavo. Druga faza bo predpostavljala, da so v
naših organizacijah že formirane temeljne organizacije združenega dela. Pripravljamo na primer zakon o obdavčenju temeljnih organizacij združenega
dela, ki predvidevajo, da so temeljne organizacije združenega dela že ustanovljene. To ni lahka naloga, ker je še kup nerazčiščenih razmerij, zlasti materialnih. V drugi fazi ustavnih dopolnil naj bi se temeljne organizacije združenega
dela konsolidirale, zlasti pa naj bi se končalo določanje njihovih pravic in
obveznosti, ki jih je treba dobro formulirati v samoupravnih sporazumih. Vse
to je še pred nami! Zato je seveda jasno, da mora o tem nekaj reči tudi skupščina in to še pred izdajo dokumenta. Nujno moramo sprejeti predpise, od katerih sicer ni odvisna ustanovitev temeljnih organizacij združenega dela, vendar prispevajo k pojasnitvi položaja organizacije in položaja delovnega človeka
v izvajanju ustavnih amandmajev. Zato je prav, da o posameznih sistemskih
zakonih, ki jih bomo v naslednjem letu sprejeli, že v tem dokumentu določimo
njihova načela.
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Na koncu imam samo še eno pripombo, o kateri verjetno kaže razmisliti,
morda pa terja celo poglobljeno proučevanje. Zadeva zaposlovanja naših delavcev v tujini, mimo katerega v takem dokumentu ne moremo iti. Najmanj,
kar moramo reči, je, da bomo v prihodnjem letu omejevali zaposlovanje v tujini. Treba bi bilo razmisliti tudi o tem, da bi uvedli povračilo stroškov za izobraževanje, da bi vsaj deloma lahko pokrili stroške izobraževanja delavcev, ki
delajo za druge države. Res je, da v tem ne kaže biti rigorozen, ker se ti ljudje
vrnejo prej ali slej s koristnimi delovnimi izkušnjami.
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Besedo ima Zoran Lešnik.
Zoran Lešnik: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši poslanci!
V razpravi se bom držal pravila, da se dobro samo hvali in da je potrebno
negativne pojave grajati. Zaradi tega se pridružujem tistim, ki ugotavljajo, da
resolucije za letošnje leto ne izpolnjujemo dosledno in da je kljub nekaterim
pozitivnim rezultatom vse preveč odstopanj. Pri tem me zlasti moti, da najdemo za vse lastne napake opravičila, namesto da bi jih odpravili, čeprav bi
bile za to potrebne žrtve in samoodpovedovanje. Iz materiala so razvidna ugodna gibanja izvoza in uvoza. Izvoz se je bistveno povečal, uvoz pa zmanjšal.
Menim pa, da bi lahko bila ta izvozno-uvozna gibanja še bistveno ugodnejša,
če bi bilo v preteklosti več reda in več načrtnosti. V mislih imam na primer
izvoz živine. Letos so se nam ponudile ugodne možnosti za izvoz, ker pa opozoril
— tudi naše skupščine — o krizi v živinoreji nismo upoštevali, se je zgodilo,
da smo izvozili več živine kot prejšnja leta, vendar so ostale brez mesa domače
mesnice in to celo na kmetijskih območjih. Ce bi bili na to možnost izvoza bolje
pripravljeni, bi lahko nesporno dobili še precej več deviz. Na drugi strani pa je
treba ugotoviti, da smo morali uvoziti precejšnje količine koruze in fižola, kar
ne bi bilo potrebno, če bi imeli več razumevanja do kmetijstva. Napoveduje se
celo uvoz vina, ne vemo pa še, ali bo potrebno uvažati tudi sadje.
Uvažamo zelo dosti surovin za živinsko krmo, vendar ugotavljamo, da
ima Slovenija na tisoče in tisoče hektarov neobdelane zemlje in da obdelana
zemlja še zdaleč ni izkoriščena tako, kot bi lahko bila. Ta bi bila, če bi bil
odnos do kmetijstva v preteklosti drugačen, zlasti če bi imelo kmetijstvo v
preteklosti jamstvo, da bo lahko prodajalo vsaj po takšnih cenah, kot je prodajalo letos.
Ko ocenjujemo uresničevanje resolucije, kaj radi ugotavljamo, da je naša
republika napravila skoraj vse in da so slabosti drugod, na primer v federaciji.
Ce je res tako, sprašujem, kaj delajo naši tovariši v federaciji. Bil sem pravzaprav presenečen, ko je pred nedavnim sekretar zveznega izvršnega sveta, tovariš Franko, v razgovoru z beograjskim dopisnikom ljubljanske televizije dal
podatke, koliko Slovencev dela v zvezni administraciji. Te številke so za Slovenijo precej ugodne. Predstavnike imamo v vseh zborih zvezne skupščine,
delegacijo v zboru narodov in.predstavnike v predsedstvu SFRJ. Če bi imeli
pri nas vse čisto, če pri nas ne bi bilo slabosti, potem bi prav gotovo ti ljudje
lahko s čisto vestjo zahtevali, da se tudi v federaciji in v drugih republikah
napravi določen red.
Večkrat sem govoril o poslovni in politični morali. Toda primeri iz časopisov, na primer v tovarni BETI, v KONUSU v Konjicah in drugi me še dodatno prepričujejo, da v poslovni in v politični morali posameznikov še mar-
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sikaj ni v redu. Vse to, kar ni v redu, pa prispeva svoj delež, da so gospodarska
gibanja takšna, kakršna so v teh materialih, še zlasti takšna, o kakršnih je
tekla beseda v ekspozeju. Menim, da je bil ekspoze nekoliko bolj realen kot
ocene v gradivih, kjer je bilo preveč hvale in premalo graje.
V resolucijo za letošnje leto smo zapisali, da bomo morebitne presežke vrnili gospodarstvu. Čeprav še ni konec leta, smo presežke že porabili za razne
kompenzacije in druge predvidene izdatke. Moram reči, da so se poslanci republiškega zbora in gospodarskega zbora pred dnevi v Mariboru odločno zavzeli
za uresničitev sprejetih nalog. Takšna praksa je izredno škodljiva. Zopet bomo
sprejeli resolucijo, morda še boljšo, delali pa kot po navadi nenačelne kompromise.
Sedaj vso krivdo za težave, če lahko tako rečem, prevračamo na preveliko
povpraševanje in premajhno ponudbo. Pri tem me moti le to, da smo bili
pred tremi leti vsi prestrašeni zaradi zalog in premajhnega povpraševanja po
blagu. Sedaj pa, ko je povpraševanje zaradi nestabilnosti dinarja veliko, zopet
nekaj ni v redu. Nestabilnost je že tolikšna, da želi vsakdo potrošiti plačo že
prvega v mesecu, ker bo že čez nekaj dni manj vredna. Zato je povpraševanje
večje in ljudje kupujejo praktično vse, kar je možno kupiti. Če ne morejo kupiti
doma, se odpravijo v Trst, Trbiž ali v Lipnico, čeprav je tam vse dražje kot
doma.
Se nekaj besed o cenah in osebnih dohodkih. Če smo z resolucijo določili,
da cene lahko porastejo samo za določen odstotek, življenjski stroški pa ne več
kot za 6 Vo ne vem, zakaj so prekoračitve. Direktor trgovskega podjetja v Mariboru je dejal: »Včasih smo se pogovarjali o 10°/o podražitvi, sedaj pa z manj
kot 2CF/0 podražitvijo sploh ne moreš nikamor.« Ne vem, ali je to res, ker je
morda moje povpraševanje preskromno. Čeprav smo z družbenimi dogovori
omejili rast osebnih dohodkov, ugotavljamo, da jih prekoračujejo celo podjetja
s primanjkljajem. Zagovorniki tega pravijo, da osebni dohodki pri tolikih milijonih ah milijardah dinarjev ne pomenijo veliko. Mislim, da vsak privarčevan
dinar prispeva k stabilizaciji. V tem moramo biti dosledni, šele potem bomo
lahko pometali tudi pred drugim pragom.
Predlagam, da bi v resoluciji za leto 1973 predvideli rešitev o zmanjševanju
razlik med razvitimi in nerazvitimi območji Slovenije. Mariborčani so mnenja,
da je potrebno zagotoviti surovine, zlasti za potrebe kovinskopredelovalne industrije.
Nove naložbe so potrebne v krajih, kjer je dovolj delovne sile in iz katerih
odhaja preveč občanov na delo v tujino. Določene surovine za industrijo bo
treba tudi v prihodnje uvažati. Menim pa, da bi morali uvoz tako selekcionirati,
da bi uvažali le resnično potrebno blago. Izvozno politiko pa je treba tako zasnovati, da na domačem trgu ne bo primanjkovalo pridelkov in proizvodov.
Morda mi bo kdo očital, da se zavzemam za večji uvoz in za manjši izvoz.
Mislim, da bi lahko zunanjetrgovinski primanjkljaj zmanjšali tako, da ne bi
uvažali blaga, ki ga sami proizvajamo. Zlasti pa mislim, da bi morali stabilizirati dinar in povečati interes za varčevanje. Iz te analize je razvidno, da so
se hranilne vloge povečale za veliko manj kot osebni dohodki. Varčevanja ni
zaradi nestabilnosti dinarja. Razlika med 7,5'% ali 7,8 '%> obresti in 20% znižanjem vrednosti dinarja je prevelika.
V resoluciji je treba predvideti tudi rešitve za izboljšanje položaja kmetijstva.
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Predsedujoča Lojzka Stropnik: Besedo ima Franjo Kordiš.
Franjo Kordiš: Tovarišica podpredsednica, tovariši in tovarišice poslanci! Gradivo o oceni gospodarskih gibanj v letu 1972 v Sloveniji in o možnostih razvoja v letu 1973 vsebuje dovolj podatkov, da lahko ugotovimo gibanje številnih dej avnikov, ki vplivajo na gospodarske tokove. Takšno je bilo
mnenje številnih poslancev v različnih odborih, ki so obravnavali gospodarska
gibanja pred to sejo. Moram pa povedati, da imam o tem gradivu kljub njegovi
izčrpnosti nekoliko drugačno mnenje.
Gospodarstvo zaokrožene celote je odvisno od številnih dejavnikov. Ti
delujejo z različno močjo, posamično in združeno, kombinirano in kompleksno.
V tej igri oblikujejo gospodarske tokove v dokaj različnih oblikah. Zaradi take
zapletenosti gospodarskega mehanizma bi potrebovali bolj natančno kvantitativno in kvalitativno analizo vseh gospodarskih dejavnikov. Iz analiz, naj bi bila
razvidna intenziteta vplivnosti posameznih dejavnikov na določene gospodarske
tokove, na primer na inflacijo.
Na podlagi take analize in dolgoročnega programa naj bi potem izdelali
kvantifikacijo vseh vplivnih dejavnikov za uresničitev želenih ciljev v prihodnjem letu.
Na seji odbora za proizvodnjo in blagovni promet ter družbenoekonomske
odnose je bila živahna in dostikrat na videz celo protislovna debata o našem
izvozu. Mnenja sem, da so pomisleki o 14% povečanju izvoza ob 7'°/» rasti
proizvodnje pri tako neurejenih razmerah v naši zunanjetrgovinski politiki
upravičeni. Nihče ne nasprotuje večji rasti izvoza, saj je vključevanje v mednarodno delitev dela pri današnjih modernih tehnologijah neizogibna potreba.
Zaradi velikih nesorazmerij med blagovnimi in denarnimi fondi na domačem
tržišču, ki so posledica favoriziranega izvoza in drugih vzrokov in zaradi napovedi o neprodušni zapori uvoza predvidena stopnja rasti izvoza ni realna. Mislim, da ti pomembni dejavniki, ki močno pritiskajo na cene in jih približujejo
favoriziranim cenam v izvozu, vodjo v novo devalvacijo. O tem bi danes morali
resno razmišljati. Izvoz bi moral biti tudi bolj selektiven. Ne bi smeli izvažati
vseh vrst blaga za vsako ceno, zlasti ne surovin. Tej svoji tezi v prid naj
dodam del diskusije tovariša Poliča, ki je bila objavljena v sobotni prilogi Dela.
Dejal je, da imamo letos velike težave zaradi pomanjkanja blaga na domačem
tržišču za kritje deviznih nakazil zdomcev.
V dokumentu o možnostih razvoja v letu 1973 je predvideno, da bomo
razvoj v prihodnjem letu zasnovali na enakih izhodiščih kot letošnje leto. Pri
tem ugotavljam, da moramo prihodnje leto ponovno zaorati v zelo trdo ledino
gospodarske stabilizacije, ker letos nismo dosegli pomembnejših uspehov.
Neuspehi so posledica vrste zelo problematičnih dejavnikov v gospodarstvu,
na primer nelikvidnosti, nepokritih investicij, prevelike proračunske porabe.
O vprašanju, koliko ti dejavniki zadevajo stabilnost našega gospodarstva, niso
enotnega mnenja niti naši najvidnejši ekonomisti. Dejstvo je, da večina omenjenih dejavnikov izhaja iz skupnega trga in so zato jugoslovanski problem.
Zaradi tega mora veljati v Jugoslaviji enoten program ukrepov za odpravljanje nestabilnosti. Vsa republiška vodstva se morajo zavzeto boriti za njegovo
uresničitev. Na seji odbora za proizvodnjo in blagovni promet in odbora za
družbenoekonomske odnose je bilo to dejstvo posebej poudarjeno. Zato ne bo
odveč, če povem, da bo potrebna posebna zavzetost naših predstavniko v komitejih in v drugih zveznih telesih.
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V oceni razmer v gozdarstvu je omenjen kot bistveni problem neurejenost
cen. V cenah je velika dispariteta. Že več mesecev zasledujemo občuten padec
odkupa gozdnih asortimentov od kmetijskih gozdnih proizvajalcev zaradi nizkih
cen. Padec je proti koncu leta še večji.
Neustrezne cene gozdnih asortimentov podpirajo vse mogoče špekulacije:
žaganje v hlevih in kozolcih, promet z lesom na črno itd. Skoraj nerazumljivo
je, da so zvezni organi v letošnjem letu zvišali prometni davek na žagan les
na 27 %», čeprav je bil ta davek leta 1969 na predlog naše skupščine znižan na
12 °/o. Tedaj smo predlagali, naj se ta davek zniža na 6 '°/o. Zaradi tega davka
je razmerje med ceno hlodovine in ceno desk danes 1 : 2,2. Takšnega razmerja
ne pozna nobena evropska država. Zato menim, da bodo potrebni skupni napori
prizadetih in izvršnega sveta, da se to področje uredi.
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Kdo še želi razpravljati? Besedo
ima Polde Maček.
Polde Maček: Tovarišica podpredsednica, tovariši in tovarišice!
Strinjam se s predlagano politiko v letu 1973, vendar zaradi izkušenj iz preteklih let dvomimo v njeno dosledno uresničitev. Vendar dajejo tokrat nekoliko
več upanja prizadevanja vseh pristojnih dejavnikov, da bi popravili lastne
napake. Verjetno jte k tej zavzetosti prispevalo tudi pismo tovariša Tita.
V javnosti je mnogo vprašanj, ki zadevajo delo poslancev v skupščini.
Očitki, da so bili sprejeti slabi zakoni, ne zadevajo samo izvršni svet, marveč
tudi poslance, ki so zanje glasovali. Res je, da smo glasovali za zakone, ki
so povečevali porabo, brez pomislekov o njihovih finančnih posledicah za gospodarstvo. Malokdaj zakon ni bil izglasovan in le o majhnih zneskih se je razvila
razprava. Občani dajejo več predlogov za rešitev določenih družbenih problemov. Zahtevajo ureditev davčne politike, čeprav smo na tem področju dosegli
določen napredek, se še vedno srečujemo s perečimi kadrovskimi problemi. Še
danes nimamo šole, ki bi vzgajala ustrezen kader. Opažam, da še ni dovolj
razvito medobčinsko sodelovanje. Obrtniki se še vedno selijo iz kraja v kraj,
da ne govorim o selitvi med republikami. Obmejne občine še vedno omogočajo davčne utaje, poleg tega pa imajo nižje prispevne stopnje. Čeprav smo
o tem lani sprejeli jasne predpise, sem slišal, da je na naši avtocesti delalo
37'% bagrov v zasebni lasti. En takšen bager pa stane od. 50 do 100 milijonov
dinarjev. Verjetno so ti bagri registrirani v hrvaških občinah. Mislim, da je
treba te probleme zelo hitro rešiti v okviru medrepubliškega sodelovanja.
Nekaj pripomb imam k stanovanjski politiki. S sprejetim zakonom smo
uveljavili revizijo pogodb o prodaji stanovanj za dve leti nazaj. Mislim pa,
da so bile še večje zlorabe pred tem obdobjem. Danes kritizirajo ta zakon
tudi kupci stanovanj, ki so plačali vsaj približno realno ceno. Vsi tisti občani,
ki so kupili stanovanja po knjižni vrednosti pred petimi, šestimi pili sedmimi
leti, pa ne bodo plačali nič. V posameznih republikah je odnos do teh zlorab
različen. Srbija je uveljavila 10-letno retroaktivnost. Zaradi ostre kritike na
vseh sestankih partijskih organizacij in na zborih volivcev je treba naš zakon
spremeniti.
Pravo slepomišenje je o dopustni nosilnosti tovornjakov v zasebni lasti.
Zakon dopušča le tovornjake z nosilnostjo do pet ton. Republiški sekretar pa
je — ne vem pod kakšnim vplivom in pa pod kakšnim pritiskom — dal pojas-
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nilo o dopustni nosilnosti do sedem ton. Občine ne vedo, pri čem so. Vemo
le to, da se registrirajo uvoženi tovornjaki z nosilnostjo tudi več kot sedem ton.
Poseben problem je povzročila pred leti izvedena nacionalizacija poslovnih
prostorov, s katero je bil omejen poslovni prostor na 70 m2. Prizadela je male
trgovce in obrtnike. Danes pa imajo obrtniki, gostinci in drugi celo več kot
400 m2 poslovnega prostora. Občani, katerim je bil poslovni prostor nacionaliziran, upravičeno zahtevajo odvzeto premoženje.
Takšne konkretne probleme moramo hitro rešiti, sicer bomo izgubili še
zadnje zaupanje občanov.
O davčni politiki naj povem se tole: Da bi davek na dohodek TOZD odločimo vplival na proračunsko porabo,, ga ine moremo deliti med občino in republiko. Občan naj plača davek v kraju bivanja, ker je on sam odgovoren za
standard javnih služb v občini. Pri tem je sekundarnega pomena kraj njegove
zaposlitve. Drugačna rešitev bo povzročila, da se. bo zmanjšala skrb komune
za stanovanja in javne službe. Občine se bodo zapirale in ustanavljale občinske
gospodarske organizacije, tudi takšne, za katere ni dovolj utemeljenih ekonomskih razlogov. S tem bi se vračali na sistem, ki smo ga imeli pred 10 leti.
Ali ne bi bilo bolj pametno, da bi posvetili večjo pozornost prometnim zvezam
in reševanju drugim problemom, v občini, kjer delavec biva?
V gradivu je nekaj besed o državnem kapitalu. Ne vem pa, ali je to
zvezni ali republiški ali občinski kapital. Ne vem, ali so občine na podlagi
zakona, ki smo ga sprejeli marca, že zahtevale izločitev tega kapitala iz bank.
Tu ni enotne akcije. Naša občina je uspela izločiti kapital iz banke na podlagi
zahteve, da občina ne bo podpisala pristopa k banki, dokler ne bo dala na
mizo računov. To bi morala' storiti že na podlagi zakona. Zaradi tega prosim,
da se dogovorimo za skupno akcijo. Republiški sekretariat za finance naj
da navodilo, kako se naj izloči in uporablja kapital, da ne bo spet postal
državen kapital v občinah. Naj opozorim, da je samo v Ljubljani tega kapitala
12 milijard, v vsej republiki pa 48 milijard. Za uporabo teh sredstev smo
sprejeli le določilo, da se izločijo na poseben račun občine. Z njimi upravlja
občina in jih uporablja za posege v gospodarstvu, za kompenzacije, izgube ali
podobne namene.
Veliko pišemo o integraciji in ugotavljamo, da v zadnjem obdobju ni bilo
napredka. Kateri subjekti so odgovorni za integracijo? Partija pravi, da nima
zadostnega vpliva, občine dobijo odgovor, da se vmešavajo v samoupravne
pravice. Mislim, da bi morali vprašati še zbornico, v kateri so združeni interesi
gospodarstva, banke in republiški sklad za izravnavanje v gospodarstvu. Mislim,
da tudi ti dejavniki niso prispevali k integraciji, zlasti ne k povezanosti trgovine z gospodarstvom. Banka je dala trgovini veliko kapitala, vendar hkrati
ni vplivala na trgovino, da bi imela večje razumevanje za proizvodnjo.
Glede na vse povedano menim, da bi morali analizirati dejavnost vseh
subjektov, ki so odgovorni za pospeševanje integracije. Del odgovornosti nosi
tudi občina, vendar smo s XV. amandmajem opustili vplivanje družbe na reševanje kadrovskih problemov, celo v šoli. Včasih smo imeli vsaj tripartitne komisije. Mislim, da je treba ta amandma čimprej spremeniti. Nekatere delovne
organizacije gospodarijo zgolj za zadovoljevanje lastnih podjetniških interesov,
pri čemer so celo elementi privatnih lastninskih odnosov. Kakor hitro zaidejo
v težave, zaprosijo za pomoč občino ali rezervni sklad. Ni predpisa, ki bi
omogočil pravočasno intervencijo v vse tiste organizacije, ki zanemarjajo uresničevanje družbenih interesov.
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Nekaj besed o osebnem delu. K tezam za zakon o osebnem delu je bilo
v naši občini veliko pripomb. Odborniki podpirajo razvoj storitvene obrti;
zavzemajo se za sklade in za pomoč bank. Niso pa navdušeni za razvoj obrti,
ki omogoča pridobivanje dohodka s špekulacijami. Mislim, da bo treba proučiti
pojav, da družbene gospodarske organizacije sklepajo posle z zasebnimi obrtniki
tudi v primerih, ko bi lahko storitve obrtnika nudila družbena gospodarska
organizacija. Dejstvo je namreč, da so med nekaterimi vodilnimi delavci v
gospodarski organizaciji in obrtniki zelo dobri »poslovni odnosi«. Vse to je treba
upoštevati pri snovanju zakona o osebnem delu.
Moram reči, da zelo počasi reagiramo na negativne pojave, ki jih povzročajo organizacije, ki so jih ustanovili občani — gangsterji. SDK je analizirala
poslovanje teh podjetij, vendar sem po enem letu ugotovil, da je najbolj kompromitiran občan, ki je bil 3-krat zaprt in povzročil 100 milijonov primanjkljaja, znova ustanovil podjetje na Primorskem. Mislim, da moramo ta problem
hitro rešiti. Ce gangsterjev ne moremo spraviti v zapor, moramo z ukinitvijo
zakona likvidirati ta podjetja. Ljudje bodo zadovoljni, mi bomo pa imeli čisto
vest, da smo v skupščini nekaj naredili.
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Besedo ima Franc Svetelj.
Franc Svetelj: Tovarišice in tovariši! Samo nekaj besed v zvezi
s petim poglavjem poročila izvršnega sveta o izvajanju akcijskih programov
in s tistim delom ekspozeja izvršnega sveta, ki govori o delovanju upravnih
in pravosodnih organov ter spoštovanju zakonitosti. Republiški zbor je že ob
razpravi o sklepih in priporočilih za nadaljnje delo sodišč in tožilstev ugotovil
pozitivne premike in napore pravosodnih organov za njihovo večjo učinkovitost
pri varstvu zakonitosti in odpravljanju družbeno škodljivih pojavov.
Podobne ugotovitve glede prizadevanj in doseženih rezultatov veljajo tudi
za nekatere upravne organe. Vendar ti rezultati še niso takšni, da bi bili z njimi
v celoti zadovoljni. Vzroki, ki zavirajo večjo učinkovitost dela upravnih in
pravosodnih organov in na katere smo že večkrat opozorili v tej skupščini,
so predvsem naslednji:
1. Organizacijska in kadrovska struktura tako republiških kot občinskih
upravnih organov še ni dovolj prilagojena nalogam, ki jih narekuje naš družbeni razvoj.
2. Se vedno je aktualno vprašanje materialnega položaja upravnih in pravosodnih organov ter osebnih dohodkov in stanovanj, opreme in tako dalje.
Zlasti glede osebnih dohodkov se pridružujem mnenju tovariša Česnika, da bo
treba to vprašanje proučiti.
3. Nekateri nepopolni in zastareli predpisi prav tako ovirajo učinkovito
dejavnost organov družbenega nadzora, pregona in sojenja.
Menim, da bi bilo prav, če bi skupščina čimprej dobila od izvršnega sveta
celovito analizo stanja in problematike v republiški upravi s predlogom celovitega programa ukrepov za izboljšanje položaja v javni upravi. Čimprej se
moramo tudi dogovoriti, kakšna javna uprava nam je na sedanji stopnji družbenega razvoja potrebna in koliko sredstev je treba zagotoviti za njeno učinkovito delovanje, kakršno od nje pričakujemo. Doseči je treba tudi večjo
medsebojno usklajenost dela upravnih in pravosodnih organov tako v republikah, kot v občinah. Menim, da je korak naprej že ta komisija, ki jo je
izvršni svet pred kratkim ustanovil, kot je bilo rečeno v ekspozeju. Seveda je
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treba posebej poudariti sodelovanje med občinami. Sedanja premajhna povezanost in neusklajenost tako teh organov kot med občinami je pogojevala, da
smo premalo učinkovito odkrivali družbeno škodljive pojave.
Posebno skrb bo treba v bodoče posvetiti tudi nadaljnjemu oblikovanju
statusa notranje kontrole v delovnih organizacijah. Ta prizadevanja bo treba
povezati s prizadevanji za uresničevanje ustavnih amandmajev. V nekaterih
republikah pripravljajo o tej notranji kontroli posebne zakone.
Glede izpopolnjevanja predpisov je treba reči, da bi kazalo- nekatere najbolj očite pomanjkljivosti in slabosti v predpisih odpraviti brez odlašanja in
čakanja na tako imenovano kompleksno rešitev. Nekatere odločitve pravosodnih organov, ki temelje na osnovi sedanjih predpisov, vsekakor niso v
skladu z našimi splošnimi družbenimi prizadevanji.
Nekoliko nerazumljivo je, da dvojnost v družbeni kontroli zadržujemo
v nekaterih predpisih, ki smo jih v zadnjem času obravnavah. V zakonu o službi
družbenega knjigovodstva npr. zadržujemo določeno kontrolo nad dinarskim
in deviznim poslovanjem, čeprav se hkrati zavzemamo za čimprejšnjo konvertibilnost dinarja itd. Seveda bi bilo napak, da bi sedaj pričakovali od te republiške uprave in teh organov, pa kakorkoli jih konsolidiramo, da bodo sami
vse rešili. Angažirati moramo vse družbenopolitične dejavnike, vse družbene
organizme, samoupravne skupnosti, gospodarsko zbornico in druge organe na
tem področju. Predvsem pa menim, da bo treba v bodočem boju zoper družbeno negativne pojave, zlasti zoper okoriščanje z družbenim premoženjem,
korupcijo itd. posvetiti več skrbi analizi in odpravljanju vzrokov za take
pojave, ne pa samo ugotavljanju in odpravljanju posledic.
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Kdo še želi razpravljati? Besedo
ima Ela Ulrih-Atena.
Ela Ulrih-Atena: Ne morem biti tako učinkovita v svoji razpravi
kot ste bili mnogi, ki ste konkretno razpravljali in dajali konkretne predloge.
Oklevala sem, ali naj se sploh prijavim k razpravi ali ne. Vendar moram
izraziti predvsem nerazpoloženje.
Ce bi bila popoln začetnik v tej skupščinski praksi, bi najbrž rekla, da
so ta gradiva zelo prijetno branje. Vendar ker se to branje ponavlja iz leta
v leto, ker je kvaliteta ugotovitev v bistvu enaka, postane človek nestrpen.
Predvsem ne more več sprejemati teh posplošenih ugotovitev, ki jih, kot rečeno,
kar naprej ponavljamo. Mogoče se kaj spremeni, odstotek ali desetinka odstotka, v resnici pa so to ugotovitve. Včasih imam tak občutek, kot da smo
števec za avtomobile, ki gredo po cesti mimo nas. Stojimo na opazovališču
in registriramo, kaj se dogaja. Nič ni konkretnega in otipljivega, s čimer bi
zarezali v dosedanje dogajanje in kar bi nas res navdalo z optimizmom, da
bo drugače, da se bodo stvari spremenile. Vse se nam zdi tako kot neko
samodejno dejanje, ki gre svojo pot in za katero kvečjemu še najdemo kakšno
opravičilo, vendar pa kot da je vse to dogajanje zunaj pooblaščenih in odgovornih organov skupščine, ki bi morali spreminjati te stvari, ne pa jih le
ugotavljati. Od te ugotovitve do spreminjanja pa je ta najtežji korak. Ne vem,
ali ga res nismo sposobni narediti ali pa ga nočemo. Seveda bi zelo veliko
ugotovili, če bi ugotovili, kaj je vzrok: ali to, da nismo sposobni, ali to, da
nočemo.
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Res smo po eni strani majhen narod, toda narod z univerzo, narod,, ki ima
vse, kar imajo veliki narodi. Problematiko je treba temeljito poznati. To, da
smo maloštevilni in da je malo gospodarskih in drugih subjektov, je določena
prednost, ker se že vsi skoraj osebno poznamo, zato bi bile naše ugotovitve,
naše analize lahko bolj konkretne, bolj stvarne, bolj neposredne. Poglejmo
na primer splošne ugotovitve na področju gibanja osebnih dohodkov. Ugotavljamo, da imamo družbeni dogovor, samoupravne sporazume in da je gibanje
osebnih dohodkov še kar sprejemljivo, vsekakor boljše kot v drugih republikah.
Nadalje ugotavljamo, da je gibanje OD na zaposlenega takšno in takšno. Menim,
da bi v Sloveniji lahko ugotovili, kje pa so deviacije zelo velike, ki vplivajo
na tako poprečje OD. Na področju družbenih služb je višina osebnega dohodka
dogovorjena. V nekaterih industrijskih in drugih gospodarskih panogah, kot so
kmetijstvo, tekstil, usnjarstvo itd., imamo izredno nizke osebne dohodke. Tisto,
s čimer ljudje niso zadovoljni, so deviacije, ki pa šo v drugih sferah, v trgovini
in v nekaterih drugih gospodarskih organizacijah. Ker smo tako majhni, ker
se osebno poznamo, ker predsednik izvršnega sveta ve za ime direktorja in
predsednika delavskega sveta tiste velike tovarne, ki predpisov ne upošteva
oziroma jih pa realizira, bi se lahko bolj neposredno dogovarjali in ukrepali,
ko dogovora ni mogoče več realizirati s splošnimi akti.
Moje izvajanje je izraz mojih čustev. Ze vnaprej sem se opravičila, da
nimam kakih revolucionarnih predlogov, kako naj bi bilo. Nezadovoljna sem
s stanjem, ki traja že leta in leta in le malo optimizma, na katerega bi se
človek oprl.
Še na nekaj bi opozorila. Zakaj ne začnemo konkretne akcije za varčevanje? Vemo, da na vseh področjih še veliko zapravljamo. Z družbeno akcijo
bi lahko spodbudili tudi varčevanje na vseh ravneh.
K predvidenim ukrepom oziroma k izhodiščem pa imam tole konkretno
pripombo. Menim, da so ocena in predvidevanja pod točko 1—10, ki obravnavajo uresničevanje ustavnih dopolnil in predvsem afirmacijo samoupravnih
interesnih skupnosti preoptimistična in pravzaprav nevarna, ker stvari pomirjajo, namesto da bi jih revolucionirala. Govorim za področje izobraževanja
in vzgoje. Z uresničevanjem ustavnih amandmajev v delovnih organizacijah
še zelo zelo zaostajamo.
Tudi si ne upam trditi, da so samoupravne interesne skupnosti na področju, na katerem delam, to, kar pravi tekst in sicer »da se čedalje bolj afirmirajo kot institucionalna aplikacija ustavnega načela svobodne menjave
dela«. Prav to niso. Samoupravne interesne skupnosti se res afirmirajo, ker
so mnoge nakopičene probleme v preteklih letih ali celo v desetletjih uspešno
reševale, še posebej ob finančni pomoči družbe, ob večjih sredstvih, ki jih je
družba za posamezna ta področja namenjala. Toda samoupravne interesne
skupnosti se niso afirmirale v smislu ustavnih dopolnil. Obiskala sem nekaj
delovnih organizacij in lahko mirno trdim, da samoupravljanje delavcev na
teh področjih če že ne nazaduje, vsaj stagnira. Ker smo sedaj uvedli nekaj
več reda in ta red smo prenesli na nivo interesnih skupnosti, temeljnih ali
republiških, so samoupravne pravice delavcev v teh delovnih organizacijah
v bistvu zreducirane na neke formalnosti. Torej poudarjam, da so te konstatacije daleč preoptimistične in zaradi tega nevarne, ker nas lahko pomirjajo
s situacijo, ki gotovo ni zadovoljiva.
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Predsedujoča Lojzka Stropnik: Kdo še želi besedo? Prosim, tovariš Marjan Dolenc!
Marjan Dolenc: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši
poslanci!
Nimam namena diskutirati, pač pa čutim dolžnost, da se v imenu sestavljalcev gradiva in v imenu sestavljalcev ekspozeja zahvalim za diskusijo. Po
predvidenem programu naj bi imela ta resolucija, ki naj bi bila čimbolj konkreten, operativen in realističen dokument, tri faze. Z današnjim dnem končujemo prvo fazo. Do konca meseca naj bi izdelali osnutek in do konca leta
predlog dokumenta. Menim, da bo še priložnost, da tako konkretno in zavzeto
kot danes sodelujete pri'oblikovanju čim boljšega dokumenta.
Lahko rečem, da je bila razprava zelo izčrpna'. Naj omenim samo eno
diskusijo, in sicer diskusijo tovarišice Miheličeve. Seveda pa so tudi druge
pripombe, predlogi in kritične besede dobrodošle in jih bo treba upoštevati
pri izdelavi predloga dokumenta.
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Zeli še kdo besedo? Če nihče več,
predlagam zboru naslednji sklep:
Na podlagi poročila izvršnega sveta o izvajanju politike družbenoekonomskega razvoja v letu 1972 in možnostih razvoja v letu 1973 in na podlagi ekspozeja in razprave na seji zbora naroča republiški zbor izvršnemu svetu, da
pripravi dokument o politiki družbenoekonomskega razvoja v letu 1973, tako
da ga bo možno skupaj s potrebnimi ukrepi sprejeti še pred koncem letošnjega
leta. Dokument naj začrta vse neposredne in bistvene elemente politike in
ukrepanja za skladnejši razvoj, za uveljavljanje ustavnih amandmajev in za
uresničevanje nalog, ki izhajajo iz pisma predsednika Zveze komunistov Jugoslavije in izvršnega biroja in sklepov predsedstva Zveze komunistov Jugoslavije ter sklepov zadnje seje centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije,
upoštevajoč stališča, ki jih je do teh vprašanj zavzelo predsedstvo skupščine
Socialistične republike Slovenije, ter mnenja in predloge iz razprave v skupščinskih telesih.
Kdor je za ta sklep, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Sklep je sprejet.
Prehajamo na 14. t o č k o dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih v Socialistični republiki
Sloveniji, ki ga je skupščini predložil izvršni svet.
Osnutek zakona so obravnavali odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko in zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala pismeni poročili,
ter delegati občin, ki so dali mnenja, stališča in predloge. Prejeli ste tudi
pripombe skupščine občine Ljubljana-Bežigrad.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Predlagam naslednji sklep:
1. Osnutek zakona o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih
v Socialistični republiki Sloveniji se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet ter pri tem upošteva pripombe in
sugestije, dane v poročilih skupščinskih teles.
4
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3. Predlog zakona pripravi izvršni svet do 1. decembra letošnjega leta.
Predlog sklepa dajem na glasovanje. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja?
(Nihče.)
Sklep je soglasno sprejet.
Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, na osnutek zakona o
sredstvih za delo upravnih organov v Socialistični republiki Sloveniji, ki ga
je predložil izvršni svet.
Osnutek zakona so obravnavali odbor za finance in proračun, odbor za
družbenopolitični sistem in notranjo politiko in zakonodajno-pravna komisija,
ki so dali pismena poročila, ter delegati občin, ki so dali mnenja, stališča in
predloge.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Če nihče ne želi
besede, končujem razpravo in predlagam naslednji sklep:
1. Osnutek zakona o sredstvih za delo upravnih organov v Socialistični
republiki Sloveniji se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet ter pri tem upošteva pripombe
in sugestije, dane v poročilih skupščinskih teles.
3. Predlog zakona pripravi izvršni svet do 1. decembra 1972.
Kdor je za ta sklep, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
S tem je sklep soglasno sprejet.
Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, na predlog za izdajo
zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev
(kmetij), ki ga je skupščini predložil izvršni svet.
Predlog za izdajo zakona so obravnavali odbor za proizvodnjo in blagovni promet, odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko, komisija
za varstvo okolja in zakonodajno-pravna komisija, ki so dali zboru pismena
poročila.
Prejeli ste tudi sklepe občinske konference Socialistične zveze delovnega
ljudstva Ljubljana-Vič-Rudnik.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, tovariš Bogdan Snabl.
Bogdan Šnabl: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši poslanci! Nimam namena ponavljati pripomb k predlogu za izdajo zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in kmetij, naštetih že. na sejah odborov in s katerimi
se v glavnem tudi strinjam. Poudariti in ponovno podkrepiti želim le predlog
odbora za družbeni sistem in blagovni promet, ki je zelo pomemben in to
glede 3. teze. Odbor ugotavlja, da definicija kmetije ni dovolj jasna, glede
na obsežne posledice, ki bi jih taka definicija povzročila, bo treba natančneje
in bolj strokovno določiti, kaj se šteje za kmetijo.
Pripomniti želim tudi, da je bolj sprejemljiva varianta v tej fazi, ker je
bolj jasna. Imam pa pripombo k 4. alinei in sicer glede kriterija, da se za
zasebno kmetijsko gospodarstvo šteje tista enota, ki je sposobna primerno
preživljati štiri odrasle osebe. Ta kriterij naj bi nadomestili s kriterijem, da
je zasebna kmetija tista, ki je zmožna ustvariti najmanj toliko dohodka, kolikor znaša najnižji osebni dohodek nekvalificiranega delavca.
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Menim, da je prav tako premalo jasna definicija dediča v 9. tezi. Pristojna
odbora našega zbora sta na ta problem opozorila v svojih poročilih. Osebno
menim, da bi bilo prav, da se prizna za dediča tudi tisti, ki je k obstoju in
nadaljnjemu razvoju kmetije največ prispeval. To tezo je potrebno vsekakor
natančneje precizirati, saj iz nje ni razvidno, ali je dedič lahko tudi tisti, ki
je sicer na kmetiji najmanj eno leto delal, je pa bil hkrati tudi zaposlen oziroma
ni živel na kmetiji in je hodil tja samo pomagat.
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Zeli še kdo besedo? Tovariš Jere.
Franc Jere: Tudi v naši občini smo v zadnjem času večkrat razpravljali o predloženem zakonu in menimo, da so načela, na katerih temelji zakon,
sprejemljiva zlasti zato, ker ščiti kmetije kot proizvodne enote in zagotavlja
prevzem kmetij pod ugodnejšimi pogoji.
Imamo pripombo k 3. tezi. Predlagamo, naj se alternativa črta, ker je zelo
težko določljiva. Mnenja smo, da so za naše razmere bolj primerna splošna
določila tretje teze.
K 4. tezi imamo to pripombo: Potrebna je določba, da sestavljajo proizvodne enote tudi objekti kmečkega turizma, ki so za gorenjsko območje značilni — ta teza namreč določa oziroma opisuje, kateri objekti naj bi se šteli
za kmetijo. Ker so v kmečkem turizmu zajeti tudi nekateri drugi objekti,
npr. sobe, žičnice, penzioni itd., menimo, da bi ali opustili naštevanje ali pa
omenili tudi dodatne objekte kmečkega turizma.
K 12. tezi: Treba je posebej določiti, da se pri dedovanju praviloma uporabljajo načela te teze, načela 11. teze pa le izjemoma.
K 13. tezi pripominjamo, da se pri prostovoljni odtujitvi kmetije predlagani rok petih let podaljša na deset let.
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Tovariš Ver bič, prosim!
Janez Verbič: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši poslanci! Tako zakon o dedovanju kmetij kot zakon o kmetijskih zemljiščih sta
potrebna in bosta brez dvoma imela dolgoročen vpliv na razvoj kmetijstva.
Glede na pomembnost zakona podpiram mnenje pristojnega odbora, da se
o tezah zakona organizira čim širša javna razprava in da bodo kmetje lahko
povedali svoje mnenje.
K posameznim tezam imam naslednje pripombe: Glede 6. teze, ki govori
o dedovanju kmetij brez ustreznega dediča, menim, da ukrep ne bi smel biti
tako rigorozen iz naslednjih razlogov:
1. Kmečki otroci, ki po tem zakonu ne bi smeli dedovati hiše in gospodarskih poslopij, ne bi bili v enakopravnem položaju v primerjavi z drugimi
državljani, ki lahko dedujejo stanovanja, hiše in delavnice.
2. Večina kmečkih hiš predstavlja skromen stanovanjski fond, še več
gospodarskih poslopij pa je neprimernih za sodobno kmetovanje. Z zaseganjem
takih zgradb bi si družba nakopala samo stroške in obstaja nevarnost, da bi
te zgradbe propadle.
3. Kmetje, ki ne vedo, ali bodo imeli naslednika na kmetiji, ne bi bili več
zainteresirani za izboljševanje gospodarstva. Nasprotno, s prodajo zemljišč bi
skušali zaobiti zakon, tako da kmetija ob dedovanju ne bi bila več kmetija
v smislu tega zakona. Verjetno bi bilo primernejše, če bi zakon zavezoval
4*
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dediča, ki nima pogojev za prevzem kmetije, da v določenem roku odproda,
kar po zakonu ne sme posedovati, dohodek od take prodaje pa naj bi se progresivno obdavčil.
K 10. in 12. tezi pripominjam, da so pravice mladoletnih otrok premalo
zaščitene in predlagam, da ostanejo otroci solastniki kmetije, vendar tako,
da ostane kmetija celota.
Pogrešam tudi določbo o tem, kdaj se kmetija lahko deli med več dedičev.
Menim, da bi bilo to racionalno predvsem takrat, če dediči že imajo kmetijo,
pa bi z razdelitvijo kmetije lahko povečali proizvodni potencial svojih dosedanjih kmetij.
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Želi še kdo besedo? (Ne javi se
nihče.) Končujem razpravo in predlagam naslednji sklep:
1. Predlog za izdajo zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih
kmetijskih gospodarstev (kmetij) se sprejme.
2. Osnutek zakona pripravi izvršni svet ter pri tem upošteva pripombe
in sugestije, dane v poročilih skupščinskih teles in drugih gradivih, ter pripombe in predloge, dane v razpravi na seji zbora.
3. Osnutek zakona pripravi izvršni svet do 1. 1. 1973.
Kdor je za tak sklep, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na predlog za
izdajo zakona o kmetijskih zemljiščih, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil
izvršni svet.
Poleg predloga za izdajo zakona ste prejeli tudi predlog ustavnega sodišča
za normativno ureditev pravnih odnosov na področju arondacije kmetijskih
zemljišč, sklepe občinske konference Socialistične zveze Ljubljana-Vic-Rudnik
in pripombe skupščine občine Krško.
Gradivo so obravnavali odbor za proizvodnjo in blagovni promet, komisija
za varstvo okolja in zakonodajno-pravna komisija, ki so dali pismena poročila.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Tovariš Ivan Kreft.
Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Čeprav gre šele za
predlog za izdajo zakona o kmetijskih zemljiščih, se da iz tez sklepati, na
kakšen način bo zakon rešil poglavitne probleme, ki se pojavljajo zaradi hitre
preobrazbe našega kmetijstva. Sele javna razprava, za katero je bila na razširjeni seji kluba poslancev Pomurja dne 16. oktobra letos v Murski Soboti poudarjeno, da mora biti čimbolj množična in zato dobro pripravljena, bo pokazala, kako gledajo na zakon tisti, ki jih zakon najbolj zadeva, to je kmetovalci.
Menim, da bo v javni razpravi o osnutku zakona, ki bo dopolnjen s predlogi
iz razprave v gospodarskem zboru in iz današnje razprave v republiškem zboru,
nujno treba osvetliti tudi vlogo kmetijstva t tržnem gospodarstvu. V tej zvezi
je namreč zelo pomembno tudi vprašanje, ali bomo stimulirali kmetijsko proizvodnjo na ekonomski način, tako kot bi ustrezalo pravilom tržnega gospodarstva, ali na administrativni način, kot smo prepogosto delali doslej.
Intenzivna administrativna vlaganja velikih finančnih dotacij v nekatera
žitorodna območja niso imela napovedanega uspeha. To so pravočasno ugotavljali v zvezni skupščini že leta 1956 in predlagali ekonomsko stimulacijo obeh
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sektprjev kmetijske proizvodnje. Toda delali smo drugače vse do danes, tako
da so šle po zlu težke milijarde dinarjev.
Predvidevanja, da borrlo z omenjenimi vlaganji sčasoma pokrili skoraj vse
potrebe po kmetijskih pridelkih in da jih bomo lahko še veliko izvažali in
podobno, se niso uresničila. Kot dežela z velikimi poljedelskimi površinami
moramo namreč še vedno uvažati velike količine kmetijskih pridelkov, namesto
da bi jih izvažali, kot smo obljubljali, ko je šlo za velike dotacije pri investiranju v že omenjena žitorodna območja. To je eno vprašanje, ki ne sme ostati
nerazčiščeno, če hočemo, da se bo naš zakon o kmetijskih zemljiščih uveljavil
v praksi, tako kot želimo.
Drugo vprašanje, ki ga moramo razčistiti, pa je vprašanje, kaj je v kmetijstvu osebno delo. Raziskave ljubljanske biotehnične fakultete pa tudi raziskave nekaterih podobnih ustanov v Srbiji namreč kažejo, da polproizvajalci
s svojim dohodkom iz združenega dela ponekod hitreje modernizirajo svoje
male kmetije kot čisti kmetovalci, ki so odvisni od kreditov, ki pa jih je zelo
težko dobiti. Zato vsaj tistih kmetov polproletarcev, ki so se orientirali na
tržno proizvodnjo, ne bi smeli v celoti obremenjevati kot nekmete in jim
predpisovati visoke dajatve. Prepričan sem celo o tem, da so predvsem nekateri
delavci-polproletarci tudi glavni podporniki sedanje zahteve, da se izenačijo
pravice delavcev in kmetov v zdravstvenem zavarovanju. Menijo namreč, da
je kmetovo delo enakovredno delu delavca v združenem delu. Tudi o tem
vprašanju moramo priti do enotnih stališč, preden sprejmemo zakon. Od javne
razprave torej lahko pričakujemo veliko pobud, o katerih bomo spregovorili
ob razpravi osnutka zakona.
Tretje in zadnje vprašanje, ki ga v zvezi s tezami postavljam, pa je vprašanje normativne ureditve pravnih odnosov na področju arondacije kmetijskih
zemljišč. Vsekakor ne moremo mimo informacije, ki jo je naši skupščini poslalo
ustavno sodišče SR Slovenije. V njej je ugotovljeno, da se ponekod arondirana
kmetijska zemljišča ne uporabljajo za racionalnejšo obdelavo, temveč se prodajajo v gradbene namene z velikimi dobički. Takih nepravilnosti ni bilo tam,
kjer so kmetje kot enakopravni partnerji sodelovali pri izvajanju arondacijskih
in komasacijskih postopkov. Na območju nekdanje občine Videm ob Sčavnici,
ki je obstajala v letih 1955 do 1958, je bila komasacija izpeljana na prostovoljni bazi in je zato popolnoma uspela. Čeprav na tem območju ni bilo nobenega razlaščenega veleposestva, temveč se je zemlja zbirala iz 10 ha presežkov,
jo je uspelo tako komasirati, da je socialistični sektor, ki je dobil posamezne
zelo majhne parcele, odvzete kmetom, razpolagal po komasaciji s površinami,
ki so obsegale tudi do 70 ha. Ce bomo imeli povsod tak odnos do kmeta, ne
bo težav pri izvajanju zakona, o katerem danes razpravljamo.
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Prosim, tovariš Verbič.
Janez Verbič: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši poslanci! K predlogu za izdajo zakona o kmetijskih zemljiščih imam naslednje
pripombe. Ni dvoma, da je izvedba nekaterih agrarnih zemljiških operacij
pogoj za racionalno obdelavo zemlje. Menim, da bi morali pri tem dajati
prednost predvsem komasacijam, ki izboljšujejo proizvodne razmere za širši
krog proizvajalcev, medtem ko pri arondacijskem postopku iščemo rešitve za
zelo ozek krog proizvajalcev ali samo za družbeno gospodarstvo. .Arondacijski
postopki so v pretelosti zato naleteli na močan odpor in na nezadovoljstvo
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kmetov. Težave bodo še večje, če bomo izvajali neustrezne arondacije v korist
manjše skupine kmetov. Ker so bili kmetje največkrat prizadeti s tem, da so
v zamenjavo dobili preveč oddaljeno zemljišče, predlagam, da bi zakon poleg
določil o boniteti in kulturi v 17. tezi tudi določil, da zemljišče, ki se da v zamenjavo, ni bistveno bolj oddaljeno od gospodarskega središča kot zemljišče, ki
se odvzame.
K 83. tezi, ki govori o zemljiškem maksimumu, imam pripombo, da bi se
moral proizvodni potencial zemljišča upoštevati vsaj tam, kjer je odstopanje
kvalitete zemljišča od poprečja očitno. Zato predlagam, da se pred izdajo zakona
prouči problem slabih zemljišč na ljubljanskem barju. Po 83. tezi spada Barje
tudi v ravninski predel, velik del zemljišč na Barju pa je zamočvirjen, izpostavljen rednim poplavam ali močno zapleveljen s strupeno preslico. Tudi uporaba sodobne mehanizacije je zelo otežena. Družbeni sektor za te površine
večinoma ni zainteresiran in zato je nekaj sto hektarjev na Barju vsako leto
nepokošenih. Večina barjanskih kmetov lahko redi na isti površini tudi po
pol manj živine, kot jo redijo kmetje v drugih ravninskih ali v boljših hribovskih krajih. Zato so take kmetije nesposobne za življenje. Tudi zakup
zemljišča tega problema ne rešuje zadovoljivo, ker je treba v zemljišče veliko
vložiti, preden je usposobljeno za uporabo. Zato predlagam, da zakon pri določitvi maksimuma za predel ljubljanskega barja navedena dejstva ustrezno
upošteva.
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Bogdan Šnabel ima besedo.
Bogdan Šnabl: K tezam zakona o kmetijskih zemljiščih imam nekatere pripombe.
K 11. tezi pripominjam, da bi o vsaki spremembi namembnosti kmetijskega zemljišča ne smel odločati samo pristojni upravni organ, temveč bi
moral pri takih odločitvah, ko gre za spremembo uporabe kmetijskega prostora, sodelovati tudi družbenopolitični organ, na primer svet za kmetijstvo
ali druga družbena organizacija, ki jo imenuje skupščina.
Razčistiti oziroma bolj jasno definirati je treba tudi pojem kmeta v 14. tezi.
Postavlja se vprašanje, ali je kmet samo tisti, ki poklicno opravlja kmetijsko
dejavnost s svojim zakoncem, ali tudi tisti, kjer se eden ukvarja samo s kmetijstvom, drugi pa je poleg tega tudi zaposlen. Mnogo je tudi takih kmetovalcev, ki so se začasno zaposlili doma ali v tujini, ker potrebujejo denar za
nakup kmetijske mehanizacije ali ker bi radi preusmerili kmetijo ali popravili
poslopja. Po mojem mnenju in mnenju mnogih bi take morali šteti za kmete,
posebno še, če imajo več kot 3 ha zemlje.
K poglavju »Agrarne zemljiške operacije komasacije, arondacije, nakup in
zakup« bi pripomnil, da bi predvsem pri prometu in zakupu zemljišč bilo
oportuno, posebno v hribovitih predelih, dati prednost kmetu mejašu oziroma
sosedu, če v bližini ni družbenega sektorja. Prednost bi bila ta, da bi kmet
taka zemljišča bolje obdelal. To naj bi veljalo tudi za gozdove. Poudarjam pa,
da samo tam, kjer v bližini ni družbenih gozdov in kjer so površine manjše
od 3 ha.
Glede upravljanja skladov kmetijskih zemljišč bi pripomnil, da bi bilo
treba določiti tudi razmerje med zastopniki organizacij in kmetov. Določitev
takega razmerja med predstavniki organizacij in kmetov je pomembna zaradi
odločanja. Predvsem je to potrebno za območja, ki so izrazito kmetijska.
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Ob koncu bi si dovolil opozoriti še na že mnogokrat povedano mnenje
in resnico, da razvoja in dviga kmetijske proizvodnje ne moremo rešiti in
pospeševati samo z normativnimi akti, temveč predvsem s konkretnimi in
učinkovitimi gospodarskimi ukrepi, kot so ugodni krediti, stimulativna davčna
politika, carinske olajšave, ekonomske cene za kmetijske pridelke in tako dalje.
Naša kmetijska politika in zakonodaja pa bi morala biti tudi na tem področju
usklađena z zakonodajo in politiko drugih republik v SFRJ.
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Zoran Lešnik ima besedo.
Zoran Lešnik: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši poslanci! Nameraval sem predlagati, da bi o obeh predlogih za izdajo zakona
razpravljali skupaj, ker se problematika bolj ali manj prepleta. V mislih imam
zakon o dedovanju in zakon o kmetijskih zemljiščih. Menim, da bi bilo treba
dati priznanje predlagatelju, da je skupščini predložil zadevne zakonodajne
akte. Ko sem prebiral gradivo, sem v začetku mislil, da ga ne razumem. Ko
sem se vanj temeljito poglobil, sem ugotovil nekatere pomanjkljivosti. Menim,
da bi zakona morala zasledovati predvsem cilj, da bo naša zemlja obdelana
in da bo dajala čimveč pridelkov. Vprašujem se, ali bomo s takšnimi tezami,
kakršne smo dobili, ta cilj lahko dosegli. Izhajam iz povsem konkretnih, praktičnih izkušenj. Na območju volilne enote, ki jo zastopam v tem zboru, je
približno 3000 ha neobdelane zemlje. Tam, kjer so bili nekoč vinogradi, sadovnjaki, njive in pašniki, so danes najboljše remize za lovce. Verjemite mi, da
ne pretiravam. Če ima kdo izmed tovarišev, ki so sodelovali pri sestavi teh
tez čas, ga z veseljem popeljem po teh krajih, da se bo o tem sam prepričal.
Imam nekaj vprašanj, ne pa pripomb. 5. teza zakona o kmetijskih zemljiščih in 9. teza sta povezani. V 5. tezi je lepo zapisano: »Lastnik oziroma
uporabnik kmetijskega zemljišča mora uporabljati kmetijsko zemljišče tako,
da je trajno zagotovljena rodovitnost zemljišča. . .« To je cilj, ki bi ga zakon
moral zasledovati. Vendar postavljam teoretično vprašanje. Izhajam iz omenjenih 3000 ha neobdelane zemlje. Bodimo prepričani, da jih bo jutri 4000,
5000 oziroma iz dneva v dan jih bo več. Kmetije, ki so danes še sorazmerno
dobro urejene, nimajo naslednikov. Pred nedavnim sem bil pri dveh kmetih,
ki imata po 10 ha obdelovalne zemlje. Prvi ima hčerko, ki študira glasbo. On
in hčerka sta prepričana, da ne bo ostala na kmetiji. Drugemu kmetu se je
dedič smrtno ponesrečil, drugi otroci pa so preskrbljeni in nobeden noče slišati,
da bi se vmil na kmetijo. Za kmetiji, ki sta sorazmerno dobro urejeni, pa
družbeni kmetijski sektor ni zainteresiran. V 9. tezi je sicer govor o tem, da
za kmetijstvo pristojni občinski upravni organ lahko določi, da zemljo obdela
kdo na stroške lastnika. Kdo, vprašujem kdo? Ne trdim, da je to povsod enako.
Morda je v Prekmurju, v Savinjski dolini, morda še na Dravskem in Ptujskem
polju nekoliko drugače, kot je v Slovenskih goricah, Halozah in drugod. Toda
danes se za zemljo nihče več ne zanima. Konkreten primer: Želel sem pomagati kmetu, ki ima 15 ha obdelovalne zemlje — 15 ha zato, ker je dvolastnik
in ima 5 ha v Avstriji, da bi dobil nekoga, ki bi bil brez obveznosti pripravljen
prevzeti kmetijo. Ga ni. Dal sem oglas v časopise. Ljudje so prišli, videli kmetijo in rekli »hvala lepa«. Nobenega ni. Upoštevati moramo tudi konfiguracijo
terena. Marsikje se ne da obdelovati s stroji. Temeljna organizacija združenega
dela v kmetijstvu tega ne bo obdelala, drugih idealistov za obdelovanje zemlje
pa ni več.
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70. teza govori o dobi zakupa. Sicer sem prepričan, da so pri izdelavi te
teze sodelovali strokovnjaki, vendar menim, da je 20-letna zakupna doba za
zemljišče, ki je namenjeno za vinogradništvo, prekratka, čeprav smo tudi v vinogradništvu proizvodnjo močno okrepili, kajti vemo, da tudi ti sodobni vinogradi
vzdržijo dalj časa. Sprejemljiva je 15-letna zakupna doba, za hlev, pa tudi za
hitrO rastoče listavce. Mišljeni so predvsem topoli. Na tem področju smo imeli
malo bolj idealne načrte, kot pa so se potem uresničili, ker se še ni začelo tako
hitro sekati. Toda, če je zemljišče urejeno, potem topoli verjetno tudi zrastejo.
Za sadje pa je vprašanje, ah bomo uveljavili sistem pilarija, tega najsodobnejšega sajenja. Samo vprašanje je, ali bomo res vse sadili na pilariju. Torej imam
pomislek le glede 20-letne dobe za vinograde. 83. teza govori o zemljiškem
maksimumu. Poznam ustavno načelo. Približno' tudi vem, kakšna so politična
stališča do tega vprašanja. Toda ne znam si predstavljati, kako bomo s temi
nadmorskimi višinami ob Muri do Fale in tako naprej vse te stvari rešili.
Menim, da bi bilo boljše, če bi bila zemlja obdelana, kot pa da bi striktno
vztrajali pri zemljiškem maksimumu, v tistih primerih, ko so ljudje še pripravljeni obdelovati zemljo. Še se bo dogajalo, da se bosta vzela kmečki fant
in dekle. Niso redki primeri, da imajo samo po enega otroka pri kmečki hiši.
V takem primeru se kmečki fant in dekle ne bosta' mogla vzeti samo zaradi
tega, ker ne bosta mogla združiti kmetij.
89. teza govori o polproletarcih. Če bi zakon vseboval tako določbo, kot je
89. teza, da ima lahko polproletarec 2 ha obdelovalne zemlje, potem se' bodo
ponovno porajale krpe zemlje, kakršne smo imeli na podlagi zakona o viničarskih odnosih in zakona o zemljiškem maksimumu. Namreč vse več je takih
polkmetov, ki imajo danes 4, 5, 6 pa tudi 10 ha zemlje. Toliko zemlje imajo
pa zato, ker jim ni dajala dovolj dohodka in so se zaposlili. Verjemite mi, da
ti ljudje ne bodo šli več nazaj na zemljo, če so okusili slast industrijskega ali
kakšnega drugega kruha. Pred kratkim sem na sestanku kluba poslancev, na
katerem se je postavilo vprašanje o 1 000 000 S din katastrskega dohodka, rekel,
da sem rajši delavec s 300 000 S dinarjev osebnega dohodka kot pa kmet s
1 000 000 starih dinarjev katastrskega dohodka. Zato bo treba 89. tezo ponovno
proučiti.
Sledijo teze o skladu kmetijskih zemljišč v občini. Ne trdim, da to ni dobro
zamišljeno. Moram pa poudariti, da si ne znam predstavljati, kako bo ta sklad
funkcioniral in kdo bo to zemljo obdeloval. Če jo bo kdo obdeloval, potem bo
Sklad svojo funkcijo uspešno opravil. Če je pa nihče ne bo obdelal in bo zaradi
tega čez leto ali dve na območju mariborske občine namesto 3000 ha 5000 ha
neobdelane zemlje, se bomo verjetno morali pogovoriti, kaj je mogoče s to
zemljo narediti.
Predsedujoča Lojzka Stropnik : Se kdo želi besedo? Tovariš Jaka
Bogataj.
Jaka Bogataj ; Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši poslanci! Bom kratek. Podpiram vse zakone s področja zemljiške politike. Menim,
da je skrajni čas, da uredimo ta zemljiška razmerja in da preprečimo špekulacije, ki se povsod pojavljajo. Imam pa tri pripombe k zakonu, ki je sedaj na
dnevnem redu.
1. Menim, da bi bilo treba rešiti problem tistih zemljišč, ki so bila v preteklosti arondirana, pa se sedaj ne uporabljajo za tiste namene, za katere so
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bila airondir&ria. To bi lahko uredili tako, da bi zemljo vrnili tistemu, ki mu
je bila odvzeta, ali jo dali v zemljiški sklad občine. Ne bi pa smeli dopustiti,
da se s to zemljo špekulira, kar se v praksi dogaja, in imamo zato nešteto političnih problemov. Ne vem, ali rešitev tega problema sodi v ta ali v poseben
zakon. Problem je vsekakor treba rešiti.
2. Kar zadeva zemljiški maksimum, bi bilo treba reči, da to pri nas ni več
tabu. Zlasti za hribovske kmetije bi morali Voditi politiko predvsem v tej smeri,
da bi oblikovali večje hribovske kmetije in da bi bla ta kmetija nekakšno delovno mesto za kmeta, ki bi tam živel. To se pravi, da bi bil s svojim delom
vezan ali na delovno razmerje v kmetijski organizaciji ali v gozdarski organizaciji, če bo v zakonu sprejeto Stališče, da bo tak obrat za kmetijstvo lahko
deloval.
Menim, da je to zelo pomembno vprašanje. Že dopoldan sem dejal, da
imamo 2U hribovskih območij. Številne kmetije, ki so bile nekoč močne in
ki bi lahko še dajale soliden dohodek, so danes tako ali drugače zapuščene.
Vzrok za tako stanje ni samo v velikosti zemljišča, ampak so še tudi drugi
vzroki. Razumljivo je, da se bodo ljudje še izseljevali, in je prav, da se izseljujejo, zato podpiram stališče, da omogočimo oblikovati take kmetije.
3. Vprašanje zemljiškega sklada. Ne bojim se, da sklad ne bi v redu funkcioniral, ker ga imajo tudi v nekaterih drugih državah, kjer uspešno deluje.
Vendar moramo paziti, da ne bi bili pretogi in sicer v tem smislu, da bi bili
zelo omejeni pri oddajanju teh zemljišč. Seveda jih je treba najprej ponuditi
delovni organizaciji, bodisi kmetijski ali gozdarski in šele potem kmetu. Če
pa nista niti organizacija niti kmet zainteresirana za zemljo, potem jo dajmo
drugemu. Bistveno je, da je ta zemlja obdelana in da na njej ne bi rasel plevel.
Opozoril bi rad na nevarnost, ki jo deloma vidim v tem zakonu, deloma pa
v zakonu o zazidalnih zemljiščih, s predkupno pravico občin, ki smo ga že sprejeli. Vsi zakoni so namreč dobro zamišljeni, v praksi pa se često izrodijo. Vprašanje je, kako zagotoviti čim širši vpliv samoupravljanja oziroma kako zagotoviti tako interesno skupnost, ki bo res poskrbela, da se bodo ta zemljišča
uporabljala v prave namene. Ne bi bilo pravilno, če bi zakon omogočal druge
oblike predkupčevanja z zemljišči, oblikovanje vikendov itd., ker potem tistega,
kar smo hoteli preprečiti, ne bi preprečili, ampak bi samo zamenjali lastnika
oziroma tistega, ki o tem odloča.
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Kdo še želi besedo? Lešnik Zorah.
Zoran Lešnik: Baje, sem bil premalo jasen, ko sem govoril o polkmetih. Da se ne bomo napačno razumeli, moram poudariti, da nisem mislil,
da je treba polkmetom zemljo odvzeti. Ker se bojim še večje razdrobljenosti
in da bo še več neobdelane zemlje, sem predlagal, naj bi tisti, ki ima veselje
do dela, imel tudi več kot 2 ha. O tem je treba razmisliti pri sestavi zakona.
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Še kdo želi besedo? (Ne.) Končujem razpravo in predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep:
1. Predlog za izdajo zakona o kmetijskih zemljiščih se sprejme.
2. Osnutek zakona pripravi izvršni svet ter pri tem upošteva pripombe in
sugestije, dane v poročilih skupščinskih teles in v drugih gradivih, ter pripombe
in predloge, dane v razpravi na seji zbora.
3. Osnutek zakona pripravi izvršni svet do 1. januarja 1973.
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Kdor je za ta sklep, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Sklep je soglasno sprejet.
Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, na predlog za izdajo
zakona o skupnih pašnikih, ki ga je skupščini predložil izvršni svet.
Predlog za izdajo zakona so obravnavali odbor za proizvodnjo in blagovni
promet, komisija za varstvo okolja in zakonodajno-pravna komisija, ki so dali
zboru pismena poročila.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Končujem razpravo in predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep:
1. Predlog za izdajo zakona o skupnih pašnikih se sprejme.
2. Osnutek zakona pripravi izvršni svet ter pri tem upošteva pripombe
in sugestije, dane v poročilih skupščinskih teles in drugih gradivih.
3. Osnutek zakona pripravi izvršni svet do 1. 1. 1973.
Kdor je za predloženi sklep, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Sklep je soglasno sprejet.
Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, na osnutek zakona o
prekrških, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
Osnutek zakona so obravnavali odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko in zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala pismeni poročili ter
delegati občin, ki so dali mnenja, stališča in predloge. Na klop ste prejeli poročilo komisije za pravosodje. Prejeli ste tudi pripombe skupščine občine Kamnik, Domžale, Ljubljana-Bežigrad, in Krško ter stališča in mnenja pravnega
sveta izvršnega sveta skupščine SR Slovenije.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Rado Pušenjak.
Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši! Ker nam je znano, da imajo
mnoge občine težave, ker nimajo v teh službah ljudi z izobrazbo, ki jo zahteva
ta zakon, podpiram predlog skupščine občine Kamnik, ki predlaga, da bi se
104. člen glasil takole: »Sodniki za prekrške, izvoljeni po dosedanjih predpisih,
po uveljavitvi tega zakona nadaljujejo z delom in so lahko ponovno izvoljeni
ne glede na to, ali izpolnjujejo pogoje po določbah tega zakona.-«
Predsedujoča Lojzka Stropnik: Se kdo želi besede? (Ne javi se
nihče.) Končujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep:
1. Osnutek zakona o prekrških se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet ter pri tem upošteva pripombe in
sugestije, dane v poročilih skupščinskih teles in drugih gradivih, ter pripombe
in predloge, dane v razpravi na seji zbora.
3. Predlog zakona pripravi izvršni svet do 10. 12. 1972.
Kdor je za ta sklep, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Sklep je soglasno sprejet.
Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o izvrševanju kazenskih sankcij, ki ga je skupščini predložil izvršni svet.

48. seja

•59

Osnutek sta obravnavala zakonodajno-pravna komisija in odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko, ki sta dala pismeni poročili. Prejeli
ste tudi mnenje odbora socialno-zdravstvenega zbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje in mnenje odbora socialno-zdravstvenega zbora za socialno
in otroško varstvo.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Končujem razpravo in predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep:
1. Osnutek zakona o izvrševanju kazenskih sankcij se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet ter pri tem upošteva pripombe in
sugestije, dane v poročilih skupščinskih teles in drugih gradivih.
3. Predlog zakona pripravi izvršni svet do 10. 12. letošnjega leta. Kdor je
za ta sklep, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Sklep je soglasno sprejet.
Prehajamo na zadnjo točko dnevnega reda, na volitve in
imenovanja.
Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani je predložila komisija za volitve in
imenovanja.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Predlog odloka
dajem na glasovanje. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Končujem sejo in se zahvaljujem za številno udeležbo.
(Seja je bila končana ob 16. uri.)
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(27. novembra 1972)
Predsedoval: Miran Goslar,
predsednik republiškega zbora
Začetek seje ob 11.30.
Predsednik Miran Goslar: Tovarišice in tovariši poslanci!
Pričenjam 49. sejo republiškega zbora. Za današnjo sejo so se opravičili
poslanci Miran Cvenk, Dušan Horjak, Zdenko Roter, Roman. Pirjevec in dr.
Vojan Rus.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. odobritev zapisnika 48. seje republiškega zbora;
2. volitve predsednika in članov izvršnega sveta skupščine SR Slovenije
in imenovanje republiških sekretarjev;
3. predlog zakona o stanarinah;
4. predlog zakona o ugotavljanju vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj;
5. predlog za izdajo zakona o dopolnitvah zakona o republiškem davku na
promet kmetijskih zemljišč, ki se pridobivajo v nekmetijske namene;
6. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva;
7. osnutek zakona o službi družbenega knjigovodstva;
8. predlog zakona o volitvah in odpoklicu članov predsedstva Socalistične
federativne republike Jugoslavije iz Socialistične republike Slovenije;
9. osnutek zakona o pomilostitvah;
10. predlog za ratifikacijo šestih sporazumov, sklenjenih v okviru evropskega znanstvenega in tehničnega sodelovanja sveta evropske skupnosti, ki so
bili podpisani 23. novembra 1971 v Bruslju — soglasje;
11. predlog za ratifikacijo programa znanstvenega in tehničnega sodelovanja
med Jugoslavijo in Francijo v letih 1972—1973, ki je bil podpisan 16. marca
1972 v Beogradu — soglasje;
12. predlog za ratifikacijo programa kulturnega sodelovanja in izmenjave
med SFRJ in Francijo za leti 1972 in 1973, ki je bil podpisan 16. marca 1972
v Beogradu — soglasje:
13. predlog za ratifikacijo programa prosvetnega in kulturnega sodelovanja
med SFRJ in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske za leti
1972 in 1973, ki je bil podpisan 18. februarja 1972 v Beogradu — soglasje;
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14. predlog za ratifikacijo načrta za sodelovanje v zdravstvu in medicinskih vedah med zveznim sekretariatom za delo in socialno politiko SFRJ in
ministrstvom za zdravje LR Madžarske v letih 1971, 1972 in 1973, ki je bil
podpisan v Budimpešti dne 24. februarja 1972 — soglasje;
15. predlog zakona o ratifikaciji mednarodne konvencije za preprečevanje
onesnaženja morja, ki je bila sprejeta 12. maja 1954 v Londonu in s sklepnim
aktom mednarodne konference o preprečevanju onesnaženja morja z oljem, ki
je bil sprejet 13. aprila 1962 v Londonu;
16. volitve in imenovanja;
17. poslanska vprašanja.
Se strinjate s predlaganim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) Dnevni
red je sprejet.
Pred prehodom na dnevni red bomo ugotovili prisotnost.
Prosim, da pritisnete na glasovalno tipko. Ugotavljam, da je prisotnih 75
poslancev.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 48. seje republiškega zbora.
Zapisnik ste prejeli. Ima kdo kake pripombe ali predloge? (Nima.) Pripomb
ni, razen že prej omenjene, da so v eni točki po pomoti izpadla pri prepisovanju
tri imena razpravljalcev. Se kaka pripomba? (Ne.) Ugotavljam, da je zapisnik
48. seje republiškega zbora odobren.
Prehajamo na 2. t o č k o dnevnega reda, to je na volitve predsednika in članov izvršnega sveta SR Slovenije in imenovanje republiških
sekretarjev.
Kot ste bili obveščeni že na seji vseh zborov skupščine SR Slovenije, je
naš zbor pristojen za izvolitev mandatarja za sestavo izvršnega sveta in za
izvolitev predsednika in članov sveta in za imenovanje republiških sekretarjev.
Za to točko ste prejeli predlog predsedstva skupščine SR Slovenije za izvolitev
mandatarja za sestavo izvršnega sveta skupščine SR Slovenije skupno s sklepom predsedstva in izvršnega odbora republiške konference SZDL Slovenije
o predlogu za kandidata za mandatarja za sestavo izvršnega sveta in skupaj
s poročilom izvršnega odbora republiške konference SZDL Slovenije o poteku
predlaganja možnih kandidatov za predsednika izvršnega sveta. Predsedstvo
skupščine SR Slovenije je dalo predlog na podlagi 10. alinee 2. točke LI. amandmaja k ustavi SR Slovenije na seji dne 18. novembra 1972. Obrazložitev predsedstva smo poslušali na skupni seji. Predlog predsedstva skupščine so obravnavali tudi zbori delovnih skupnosti in dali pozitivna mnenja, ki ste jih prejeli
na klop. Zeli kdo razpravljati? (Ne želi.) Torej lahko preidemo na glasovanje.
Predlog predsedstva skupščine SR Slovenije, da se za mandatarja za sestavo
izvršnega sveta skupščine SR Slovenije izvoli Andrej Marine, sedanji sekretar
sekretariata CK ZKS, dajem na glasovanje. Kdor je za, naj glasuje! (75 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Andrej Marine soglasno 'zvoljen za mandatarja za sestavo izvršnega sveta.
Pred nami je tudi predlog za sestavo izvršnega sveta skupščine SR Slovenije. Na skupni seji smo poslušali obrazložitev predloga za sestavo novega
izvršnega sveta, prejeli pa ste tudi predlog odloka o izvolitvi predsednika in
članov izvršnega sveta skupščine SR Slovenije ter mnenje komisije za volitve

62

Republiški zbor

in imenovanja in mnenje zborov delovnih skupnosti. Želi kdo razpravljati?
(Nihče.) Torej lahko preidemo na glasovanje. Kdor je za predlog, naj glasuje!
(75 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli predlog odloka. S tem so izvoljeni:
za predsednika izvršnega sveta skupščine SR Slovenije tovariš Andrej Marine,
za člane pa: Tomaž Bizajl, Rudi Čačinovič, Marjan Dolenc, Zvone Dragan, Jože
Florjančič, Pavel Gantar, Franc Kočevar, dr. Aleksandra Kornhauser, Boris
Mikoš, Jože Novinšek, Marjan Orožen, Franc Razdevšek, Bojan Škrk, Miloš
Sulin, Zora Tomič, Tone Tribušon, Franjo- Turk in Milovan Zidar. Za podpredsednike so izvoljeni Rudi Čačinovič, dr. Aleksandra Kornhauser in Tone
Tribušon.
Izmed izvoljenih članov izvršnega sveta pa so imenovani za republiške
sekretarje: Tomaž Bizajl za republiškega sekretarja za prosveto in kulturo,
Marjan Dolenc za republiškega sekretarja za gospodarstvo, Jože Florjančič za
republiškega sekretarja za finance, Pavel Gantar za republiškega sekretarja za
delo. Franc Kočevar za republiškega sekretarja za narodno obrambo. Boris
Mikoš za republiškega sekretarja za urbanizem, Jože Novinšek za direktorja
zavoda SR Slovenije za planiranje, Marjan Orožen za republiškega sekretarja
za notranje zadeve, Bojan Skrk za republiškega sekretarja za pravosodje in
občo upravo, Zora Tomič za republiškega sekretarja za zdravstvo in socialno
varstvo, Franjo Turk za sekretarja izvršnega sveta in Milovan Zidar za republiškega sekretarja za kmetijstvo in gozdarstvo.
Prehajamo na 3. točko dnevnega r e d a ( to je na predlog zakona
o stanarinah.
Predlagatelj je izvršni svet. Odbor za urbanizem, stanovanjsko in komunalno gospodarstvo in odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega
zbora sta dala skupno poročilo. Pismeno poročilo je dala tudi zakonodajnopravna komisija. Prejeli ste tudi ugotovitve sekcije za proučevanje stanovanjskih razmerij pri republiški konferenci SZDL k predlogu zakona o stanarinah
in k predlogu zakona o ugotovitvi vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj.
Zeli kdo besedo? Boris Mikoš ima besedo.
Boris Mikoš: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da to prvo
dolžnost izvršnega sveta neposredno po njegovi izvolitvi uresničim s kratko
uvodno besedo k obema zakonoma hkrati. Hkrati zato, ker sta zakona med
seboj tesno povezana, kratko pa zato, ker smo o osnutkih zakonov temeljito
razpravljali tako v odborih kakor tudi v drugih telesih in zborih te skupščine.
Dovolite mi, da sem kratek tudi zaradi tega, ker smo vaše pripombe k osnutku
upoštevali skoraj v celoti in ker med predlagatelji zakona in odbori skupščine
ni bilo nobenih vsebinskih razhajanj. Zato naj povem na kratko, bolj zaradi
kontinuitete in zaradi jasnosti, povzamem poglavitne značilnosti predlaganih
zakonov.
Zasnova zakona o stanarinah temelji na prizadevanjih, da realiziramo načela gospodarske reforme tudi v stanovanjskem gospodarstvu. Zato s tem zakonom delimo stroške stanovanja na dva dela, in sicer na del, ki zajema stanarino, to je v nekem smislu strogo na stanovanjski objekt vezane stroške, in
na drugi del, ki zajema stroške vzdrževanja stanovanja in obratovanja.
Medtem, ko naj bi glede stanarine družbena skupnost skrbela v skladu
z dolgoročno politiko, naj bi se drugi stroški stanovanja, ki jih stanarina ne
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zajema, tekoče usklajevali z dejanskimi stroški. Tako bi se v prihodnje izognili
absurdni situaciji, ko z dohodki od stanovanjskih najemnin ne moremo več pokrivati niti amortizacije, čeprav je izračunana na stoletni osnovi.
Na podlagi zakona naj bi torej po 1. januarju 1973. leta uskladili stanovanjske najemnine z dejanskimi obratovalnimi stroški.
Z zakonom o stanarini uvajamo tudi pravico občinske skupščine, da prilagaja stanarine tekoče in v skladu z naraščanjem gradbene cene stanovanjskih površin. To naj omogoči, da v prihodnje ne bi bilo tako velikih
nesorazmerij med dejansko in ocenjeno vrednostjo stanovanj. Z zakonom nismo
opredelili amortiziranja stanovanj maksimalno na 100 let, čeprav je treba reči,
da takšnih zahtev v javni razpravi ni bilo malo. Menimo namreč, da danes
nihče ne teži k povečanju te dobe, kakor tudi da ni možnosti za bistveno zmanjšanje te dobe. Očitno je, da bomo morali še nekaj let ostati pri stoletni
amortizaciji.
V razpravi o osnutku zakona smo se hkrati srečavali z zahtevo, da naj
zakon še natančneje opredeli posamezne vrste stroškov, ki sestavljajo stanarino
in z zahtevo, da je treba to opredeljevanje sploh opustiti. Se naprej smo
mnenja, da je vsaj okvirna opredelitev posameznih stroškov nujna zaradi temeljne enotnosti v definiranju teh stroškov. Niti predlagatelj niti odbori v
skupščini niso mogli sprejeti zahteve, naj bi obratovalni stroški postali sestavni
del stroškov stanarine. Ce bi namreč v to privolili, bi se odrekli eni izmed
poglavitnih teženj reforme, to pa je, da moramo bolj gospodarsko ravnati tudi
na področju stanovanjskega gospodarstva.
Zakon predvideva novo ocenitev vrednosti družbenih stanovanj in prvič
uvaja tudi obvezno valorizacijo vsega zasebnega stanovanjskega sklada. Za to
nalogo zakon predvideva, da bo opravljena v dveh letih. Ni mogoče sprejeti
kritike, da je to predolga doba. Vedeti je namreč treba, da je treba popisati
in na novo oceniti okrog 300 000 stanovanj in da stroške za ta popis nosijo
občinske skupščine. Glede na obseg dela in na stroške je torej odločitev, da se
ta naloga izpelje v dveh letih in ne prej, po našem prepričanju pravilna in verjetno tudi edina mogoča.
Zakon o ugotavljanju vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš pa daje
samo osnovna načela za izvajanje valorizacije. Skupnost slovenskih občin je
že pripravila osnove za izvajanje tega zakona. Lahko rečemo, da obstajajo
realne možnosti, da se na novo ugotovi dejanska vrednost stanovanj in stanovanjskih hiš in da se pripravi vse potrebno za novo ureditev stanarin oziroma
stanovanjskih najemnin.
Dovolite mi, da rečem samo še nekaj besed o sedanjih stanovanjskih najemninah. Za zgled bom vzel Ljubljano, kjer znaša stanarina v hišah, zgrajenih, v zadnjih nekaj letih 4,2 dinarja na kvadratni meter, v hišah, ki so starejše od 100 let, pa samo 1,5 dinarja na kvadratni meter. Pri vsem tem pa
stroški tekočega investicijskega vzdrževanja pri starih objektih daleč presegajo vse skupne dohodke od stanarin in sicer tudi za 250 '°/o. Vzdrževalni stroški
hiš starih nad 100 let so sedemkrat večji kakor pri novih hišah, starih do 3 leta.
Ljubljano in Maribor štejemo med tista jugoslovanska mesta, ki imajo sorazmerno največji delež stanovanjskih hiš starejših od 50 let. Naj povem samo
en podatek: takih hiš je v Mariboru 34'%, v Beogradu pa le 9 '%>. Pri stanovanjih starejših od 40 let, ugotavljamo, da so stroški tehničnega vzdrževanja
višji od današnje skupne stanovanjske najemnine, kar pomeni, da za amortizacija teh hiš nimamo nobenih sredstev.
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Ob tem je seveda treba še posebej upoštevati, da so ti podatki dani samo
na temelju dejanskih stroškov tehničnega vzdrževanja, ki pa so danes zaradi
manjkajočih sredstev daleč pod dejanskimi potrebami. Stanovanjske najemnine
torej ne pokrivajo več v celotnem stanovanjskem družbenem skladu amortizacije ter tekočega in investicijskega vzdrževanja Zato so podjetja za gospodarjenje s stanovanjskimi hišami in stanovanji v družbeni lastnini prisiljena, pokrivati razliko iz najemnin poslovnih prostorov, kar seveda ni v redu.
V novih stanovanjih celotna stanovanjska najemnina ne zadošča več niti
za pokrivanje resnične amortizacije, zaradi velike razlike med dejansko in valorizirano vrednostjo stanovanj. Tako smo na področju stanovanjskega gospodarstva priče hudega zanemarjanja obstoječih hiš in stanovanj in njihovega
naglega nadaljnjega propadanja; Družbeni stanovanjski sklad tudi ne zmore
več sredstev za enostavno reprodukcijo, česar seveda ni mogoče sprejeti kot
trajno dejstvo.
Se en podatek: V Ljubljani so v stanovanjskem podjetju Dom pripravili
oceno vseh stanovanj in hiš, ki so potrebne revitalizacije in sanacije. Podatki
kažejo, da bi bilo možno ta stanovanjski fond sanirati in revitalizirati v 33 letih
če bi v to vložili vsa sredstva, ki jih zberemo z najemninami.
S sprejemanjem dveh zakonov s področja stanovanjskega gospodarstva in
z že sprejetim zakonom o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu
ustvarjamo vse tiste nujne pogoje, da rigorozno in takoj spremenimo sedanje
stanje. Vsako nadaljnje zadrževanje stanarin je zato neupravičeno in je tudi
v nasprotju z našimi prizadevanji, da tudi stanovanjska bremena pravičneje
porazdelimo med tiste, ki zmorejo več, in tiste, ki so potrebni družbene pomoči.
Naj poudarim, da noya zakona ne prinašata nobenih novih bremen za gospodarstvo, da pa omogočata pravilnejšo in predvsem normalnejšo strukturo
osebne porabe prebivalstva, čeprav zakona z ničemer ne opredeljujeta obsega
povišanja stanovanjskih najemnin. Zato so vse govorice o nesorazmerno velikem povišanju s 1. januarjem 1973. leta neutemeljene. Javnosti pa mora
vendarle biti jasno, da zakona dajeta občinam možnost, da lahko začno proces
prilagajanja stanarin njihovim realnim višinam. Ob tem naj ponovno poudarim,
da že nekaj časa razpolagamo s sredstvi, ki jih potrebujemo za subvencioniranje stanarin družinam z nizkimi osebnimi dohodki.
Na tej podlagi bodo od 1. januarja 1973 uvedene akontacije na povišane
najemnine, ki bodo izračunane in uveljavljene čez leto, če bosta danes pristojna zbora sprejela amandma k zakonu.
Ker pomenita zakona uresničevanje načel resolucije o nadaljnjem razvoju
stanovanjskega gospodarstva ter sklepov III. konference Zveze komunistov in
ker sta integralni del naših naporov, da elemente gospodarske reforme uveljavimo tudi na področju stanovanjskega gospodarstva, vas v imenu predlagatelja prosim, da o zakonskih predlogih razpravljate in ju sprejmete. Sprejetje
zakonov bo občinam omogočilo, da se bodo takoj in intenzivneje lotile reševanja tega doslej odprtega družbenega vprašanja.
Predsednik Miran Goslar: Zeli kdo besedo? (Nihče.) Potem bomo
glasovali, in sicer najprej o amandmajih.
Prosim vas, da vzamete v roke amandmaje odbora. Imamo poročilo in
dodatno poročilo z naslovom »Poročilo k razpravi o amandmajih zakonodajnopravne komisije-«. Datirano je s 27. 11. 1973. Najlažje bo, če gremo po členih,
ker odbor in zakonodajno-pravna komisija nista povsem usklađena.
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1. člen: Imamo amandma odbora k 1. členu. Zakonodajno-pravna komisija
se ne strinja. Kako je sedaj s tem? Prosim, tovariš Česnik.
Janko Česnik: Tovariš predsednik! Zakonodajno-pravna komisija
se strinja z vsemi predloženimi amandmaji odbora. Mnenja je celo, da je
odbor s svojimi amandmaji izboljšal besedilo zakona.
Predsednik Miran Goslar: Se izvršni svet tudi strinja? (Da.) Glasujemo o amandmaju odbora k 1. členu! Kdor je za, naj glasuje! (66 poslancev
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec.) Amandma
k 1. členu je sprejet.
Sledi glasovanje o amandmaju odbora k 7. členu. Kdor je za, naj glasuje!
(67 poslancev glasuje za.) Proti? (1 poslanec.) Vzdržanih? (Nihče.) Amandma
k 7. členu je sprejet.
Sledi še glasovanje o amandmaju odbora k 10. členu. Kdor je za, naj
glasuje! (68 poslancev glasuje za.) Proti? (Nihče.) Vzdržanih? (Nihče.) Amandma
je soglasno sprejet.
Sledijo amandmaji zakonodajno-pravne komisije.
Glasovali bomo o vseh, ker so nesporni. Imamo amandmaja k 7., 8. in 14.
členu. Kdor je za amandmaje zakonodaj no-pravne komisije, naj glasuje! (67 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Amandmaji zakonodajno-pravne komisije so sprejeti.
Sedaj glasujemo o zakonu v celoti. Kdor je za zakon, naj glasuje! (65 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (En poslanec.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zakon o stanarinah sprejet.
Sledi 4. točka dnevnega reda, to je predlog zakona o ugotavljanju vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj.
Tudi ta zakon so obravnavala ista telesa, to je odbor za urbanizem, stanovanjsko in komunalno gospodarstvo našega zbora, odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora in zakonodajno-pravna komisija. Pričenjam
razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Torej lahko pridemo na glasovanje. Najprej
glasujemo o amandmaju zakonodajno-pravne komisije k 14. členu! Kdor je za,
naj glasuje! (60 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (1 poslanec.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Amandma zakonodajno-pravne komisije k 14. členu je sprejet. K 11. členu
imamo amandma odbora, ki spreminja amandma zakonodajno-pravne komisije
k 11. členu. Ali se zakonodajno-pravna komisija strinja z amandmajem odbora?
(Da.) Ugotavljam, da se strinja, zato bomo glasovali o amandmaju odbora. Kdor
je za, naj glasuje! (67 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Amandma odbora k 11. členu je sprejet. Glasujemo o predlogu zakona v
celoti. Kdor je za, naj glasuje! (60 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zakon o vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj sprejet.
5. točka dnevnega reda je predlog za izdajo zakona o dopolnitvi
zakona o republiškem davku na promet kmetijskih zemljišč, ki se pridobivajo
v nekmetijske namene.
5
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Skupščina občine Ilirska Bistrica je 28. septembra t. 1. predložila predlog
za dopolnitev 3. člena tega zakona. Na podlagi te pobude je izvršni svet predložil predlog zakona in predlagal, da ga obravnavama v zadnji fazi, ker ne
gre za obsežen zakon, ampak samo za dopolnitev obstoječega. Ker je torej
izvršni svet prevzel pobudo, je Ilirska Bistrica svoj predlog umaknila in se v
celoti strinja s predlogom izvršnega sveta. Je kakšen zadržek glede skrajšanega postopka? (Ne.) Torej bomo zakon obravnavali v zadnji fazi kot predlog.
Gradivo so obravnavali odbor za finance in proračun, zakonodajno-pravna
komisija, komisija za varstvo okolja, odbor za proizvodnjo in blagovni promet
in zasedanje delegatov občin. Imamo njihova pismena poročila. Zeli kdo razpravljati? (Ne želi.) Glasujmo! Imamo amandma zakonodajno-pravne komisije
k 1. členu. To je redakcijski amandma. Kdor je, za ta amandma, naj glasuje!
(64 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (2 poslanca.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Amandma k 1. členu je sprejet. Sedaj glasujemo o predlogu zakona v celoti.
Kdor je za, naj glasuje! (64 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal? (Nihče.)
Amandma je soglasno sprejet.
Ugotavljam, da je zakon o dopolnitvi zakona o republiškem davku na
promet kmetijskih zemljišč, ki se pridobivajo v nekmetijske namene, sprejet.
Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem zavarovanju
in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva.
Predlagatelj je skupščina občine Sevnica. Predlog za izdajo zakona so obravnavali odbor za zdravstvo in socialno politiko, odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje socialno-zdravstvenega zbora, odbor za finance in proračun
in zakonodajno-pravna komisija. Vsi so dali pismena poročila. Prejeli smo tudi
obvestilo predsednika socialno-zdravstvenega zbora, ki sporoča, da socialnozdravstveni zbor ni sprejel predloga za izdajo zakona.
Iz poročil izhaja, da sta odbora in komisija mnenja, da je predlog za izdajo
zakona treba zavrniti, ker ni v skladu z ustavnimi amandmaji k ustavi SR
Slovenije in bi predlagana ureditev predstavljala kršenje samoupravnih pravic
zavarovancev.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima dr. Samo Pečar. Govoril
bo v imenu skupščine občine Sevnica.
Dr. Samo Pečar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Ne mislim ponavljati dokazov, s katerimi je skupščina občine Sevnica že podprla svoj prvi in nato popravljeni predlog. Rad bi vas spomnil samo na referendum, ki je pravkar potekel. Kaj nam je pokazal ta referendum? Pokazal
je, da so skoraj vsi brez izjeme za to, da se pravice iz zdravstvenega zavarovanja izenačijo. In rezultat je, da bodo izenačene pravice v zdravstvenem zavarovanju delavcev in kmetov. Razlike med tema dvema zavarovanjema so
bile doslej še večje, kot so razlike med regijami, in vendar smo ti dve vrsti
zavarovanja izenačil.
Predlog občine Sevnica je pravzaprav samo majhen nadaljnji korak v že
doseženi kvalitetni spremembi našega zdravstvenega zavarovanja. To je eno.
Drugo pa je, da nam je referendum pokazal, da je tak način samoupravljanja
drag. Verjetno še danes ne vemo, koliko je to stalo. Morda bodo izračuni kmalu
znani in bi bilo prav, da jih tudi objavimo. Verjetno bi isti rezultat, ki je bil
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znan že naprej, dosegli tudi na krajši način. Da bo zadeva uspela, nam je bilo
jasno. Bilo je strokovno, politično, ekonomsko, socialno in ne vem kako še
dovolj utemeljeno. Zato je referendum uspel. Vendar nas je referendum verjetno precej stal. In končno vprašam še naslednje: Ali je zakonski predpis, ki
ga sprejmemo v skupščini izvoljeni predstavniki volivcev, res nedemokratičen?
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima tovariš France Bricelj.
France Bricelj : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Predlog občine Sevnica si v bistvu prizadeva, da se z zakonom ustanovi ena
sama skupnost na območju cele republike. To je seveda bistvena razlika v primerjavi s tem, kar se je zgodilo z referendumom na območju izenačevanja
zdravstvenega varstva kmetov in delavcev. Bistvena razlika je namreč v tem,
da se je to dogajalo po regijah. Izvršni svet zavzema stališče, naj se izenačevanje pravic izvede po regijah, to se pravi, o tem odločajo zavarovanci, ne pa
da bi to izenačevanje dosegli z zakonsko prisilo. Poleg tega mislimo, da je
treba upoštevati tudi različne zmogljivosti posameznih regij. Ne moremo namreč izenačiti možnosti vseh regij, saj bi tako šlo le za formalno izenačevanje.
Zato mislimo, da se je treba izenačevanja lotiti postopno. Najprej naj se zavarovanci po regijah sami odločijo, potem pa naj se samoupravno dogovarjajo regije med seboj, zlasti ker se bo treba dogovoriti glede — prelivanja
sredstev. Izvršni svet meni, da je napačna samo pot. To se pavi, da ne smemo
iti do vrha z zakonsko prisila, temveč da naj zavarovanci odločijo sami.
Predsednik Miran Goslar:
besedo.

Se kdo? Tovariš Jože Deberšek ima

Jože Deberšek : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci.
Mislim, da je predlog zakona, ki ga je skupščina občine Sevnica predložila
skupščini, samo rezultat dolgoletnih zahtev zavarovancev, ko v samoupravni
dobi ravno glede tega ne morejo izraziti svoje volje. Zdi se mi, da je ta zakon
protest zoper to, da se želje teh zavarovancev ne upoštevajo. Bil sem na številnih sestankih delavcev, na katerih smo govorili o združevanju kmečkega in
delavskega zavarovanja in prvo vprašanje vsakega delavca je bilo, zakaj se v
Sloveniji tako neenako delimo po regijah. Vselej smo slišali enak odgovor, da
hočejo to izenačevanje politične strukture, da pa delavci niso za to. Pravkar
izvedeni referendum pa je dokaz, kaj delavci mislijo. Strinjam se s tem, da
zakonska prisila ni prava pot, vendar moram reči, da sem na terenu občutil,
da bi se zavarovanci še bolj plebiscitarno odločili za izenačitev pravic kmečkega
in delavskega zavarovanja. Zato mislim, da je nauk tega referenduma tudi ta,
da je treba prisluhniti zavarovancem, ki to zahtevajo.
Predsednik Miran Goslar: Mislim, da gre za to, da pot, ki je predlagana, ni prava. Tega ne moremo reševati z zakonom, ni pa nobene ovire, da se
v regionalnih skupnostih ne bi odločali za združevanje. Danes glasujemo samo
o tem, da predlagana pot ne sme biti osnova za združevanje na področju
zdravstvenega zavarovanja.
Jože Deberšek (iz klopi): Tovariš predsednik! Da se ne bi napačno
razumeli! Jaz samo mislim, da bi bilo dobro, če bi skupščina dala pobudo za
tako dogovarjanje.
5*
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Predsednik Miran Goslar: Razumem, saj si tako tudi rekel.
Se kdo želi razpravljati? Tovariš Cesnik ima besedo.

Janko Cesnik: Tovariš predsednik, samo eno dopolnitev. Iz referenduma izhaja, da se zavarovanci zelo zavzemajo za usklajevanje pravic iz
zdravstvenega zavarovanja v okviru celotne Slovenije. Kot je povedal predstavnik izvršnega sveta, je treba upoštevati interese posamezne regije oziroma se
odločiti tudi o tem, ali bo sredstva treba prelivati. Glede na to predlagam, da
republiški zbor — če se mu zdi potrebno — sprejme priporočilo regionalnim
skupnostim zavarovanja, da upoštevajoč interes zavarovancev začno razpravljati o možnostih izenačevanja oziroma združevanja skupnosti v okvir celotne
Slovenije.
Predsednik Miran 'Goslar : Ne vem, ali imamo sedaj priložnost, da
o tem razpravljamo. Morali bi imeti tekst priporočila in se pogovarjati še o celi
vrsti stvari. Mislim, da je pobuda mogoča, samo ne v tem trenutku, ko razpravljamo samo o konkretnem predlogu za izdajo zakona.
Tovariš Drago Benčina ima besedo.
Drago Benčina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
2e ko smo sprejemali zakon o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih
oblikah zdravstvenega varstva, smo veliko razpravljali o tem, ali naj bi v Sloveniji formirali eno samo rizično skupnost ali naj bi bilo teh rizičnih skupnosti
več. Končno je bilo v javni razpravi sprejeto stališče, naj bo več rizičnih skupnosti, glede na posebnost regij, ki so v Sloveniji formirane ne samo na področju
zdravstvenega varstva, ampak na področju vseh družbenih dejavnosti in tudi
na področju gospodarstva. Ne smemo zanikati, da v Sloveniji ni regij, ki imajo
specifičnosti na različnih področjih in tako tudi na področju zdravstva.
Smo pa v zakonu jasno napisali, da imajo skupnosti zdravstvenega zavarovanja različnih regij vsak čas možnost, da se združujejo. Možno je, da se združujejo različne skupnosti, kot je bil sedaj primer, ko so se združile skupnosti
zdravstvenega zavarovanja kmetov in zdravstvenega zavarovanja delavcev, kakor je tudi možno, da se vsak čas lahko združujejo skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev iz različnih regij. Ta možnost torej že obstaja in je sedaj
samo od zavarovancev odvisno, ali se med seboj dogovorijo o tem, da se združijo, ali pa da uporabijo drugo pot, ki je po mojem mnenju še bolj normalna,
to je, da izenačujejo pravice, ki so med regijami različne.
Zakon o zdravstvenem zavarovanju je za vso Slovenijo predpisal tako imenovane obvezne oblike zdravstvenega varstva. Ce hočejo imeti zavarovanci
večje pravice in seveda tudi večje obveznosti, odločajo o tem popolnoma samostojno v svojih regijah in jih pri tem nihče ne more ovirati.
Torej je stvar zavarovancev, da sami presodijo, kdaj bo prišel čas, ko bodo
lahko te pravice povečali v takem obsegu, kot jih imajo nekatere bolj razvite
regije, ali ko bodo te pravice dosegli tako, da se bodo regije združile.
Predsednik Miran Goslar: Se kdo? (Nihče.) Glasujmo! Kdor je za
to, da se sprejme predlog za izdajo zakona, kot ga predlaga občina Sevnica, naj
glasuje! (12 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (32 poslancev.) Se je kdo
vzdržal? (20 poslancev.)
Predlog za izdajo zakona ni sprejet.

49. seja

69

7. točka dnevnega reda je osnutek zakona o službi družbenega
knjigovodstva.
Predlagatelj je izvršni svet. Osnutek zakona so obravnavali odbor za finance in proračun in zakonodajno-pravna komisija. Tudi komisija za družbeno
nadzorstvo je dala pismeno poročilo. Predstavnik SDK je bil vabljen na sejo
zbora. Pričenjam razpravo. Besedo ima Andrej Levičnik, direktor SDK Slovenije.
Andrej Levičnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Iz gradiva ste lahko razbrali, da predloženi osnutek zakona o službi
družbenega knjigovdstva v SR Sloveniji temelji na XXXIX. dopolnilu slovenske
ustave. Obenem naj bi ta zakon pomenil sredstvo za uresničevanje navedenega
amandmaja in pripomoček za realizacijo drugih, zlasti še tako imenovanih delavskih dopolnil. Predloženi zakon torej ni le predpis o ureditvi neke službe,
temveč zakon, ki ureja širše odnose v združenem delu in je kot tak eden pomembnih članov nad dohodkom.
Po ustavnih dopolnilih, po noveliranem zveznem zakonu in zato tudi po
tem osnutku zakona je služba družbenega knjigovodstva v okviru republike
samostojna in enotna organizacija, ki ni organ države ali kakšne ožje družbenopolitične skupnosti, temveč služba vseh samoupravnih struktur. To je služba
celotnega združenega dela. Svoje funkcije opravlja v interesu temeljnih in
drugih organizacij združenega dela, samoupravnih interesnih skupnosti, družbenopolitičnih skupnosti, združenj ter družbenopolitičnih in drugih organizacij.
Kot je v obrazložitvi k osnutku zakona posebej poudarjeno, služba nima
nobenih lastnih poslovnih interesov, temveč pri izvrševanju svojih družbenih
funkcij služi le interesom združenega dela. Tako ustavno in zakonsko usmeritev
službe je treba razumeti kot novo kvaliteto, ki bo v marsičem vplivala na
organiziranost službe in na metode njenega delovanja. Ta nova kvaliteta službe
pa bo morala vplivati tudi na odnos organizacij združenega dela in drugih
organov in organizacij do te službe. Vse te organizacije in organi morajo
v službi družbenega knjigovodstva videti svojo službo in svoj pripomoček za
gospodarjenje z dohodkom, ne pa nekaj, kar jim je vsiljeno.
K transformaciji službe družbenega knjigovodstva v službo združenega
dela bodo vsekakor posebej pripomogle tiste določbe osnutka zakona, ki podrobneje opredeljuje funkcijo službe, njeno delovno področje in pristojnosti.
V tem pogledu zakon prinaša precej novosti, s tem da klasične funkcije službe,
kot so evidenca o ustvarjanju, delitvi in uporabi družbenih sredstev, analize s
tega področja, plačilni promet in kontrola, bistveno razširja. Precej novosti je
zlasti na področju preventivnega delovanjia. Tako mora služba spremljati gospodarjenje z družbenimi sredstvi, uresničevanje družbenega plana in izvajanje gospodarskoplanskih ukrepov, izvrševanje družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov in izpolnjevanje družbenih obveznosti. O svojih ugotovivah
mora služba obveščati temeljne in druge organizacije združenega dela in jim dajati s tem v zvezi ustrezne predloge. Prav tako mora obveščati o svojih ugotovitvah pristojne republiške in občinske organe in druge zainteresirane uporabnike
družbenih sredstev ter jim predlagati ustrezne ukrepe. Čeprav zakon še ni
sprejet, je služba družbenega knjigovodstva že začela to preventivno delovanje,
zlasti v zvezi s potrebnimi ukrepi za odpravo' nelikvidnosti. Pri tem se čedalje
bolj obrača neposredno na organe samoupravljanja, ker je ugotovljeno, da vodstva podjetij velikokrat niso obveščala delavcev zlasti o tistih ugotovitvah služ-
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be, ki so opozarjale na nezakonito ali nesmotrno gospodarjenje. Služba je tudi
že začela izvajati ukrepe za čim večjo javnost svojega delovanja, kar je v
osnutku zakotna posebej poudarjeno. Na tem področju bo treba seveda še mnogo
storiti, da bi bili delavci in drugi delovni ljudje sproti in čimbolj popolno seznanjeni s tem, kako se gospodari z dohodkom tako v organizacijah združenega
dela kot na ravni občine, republike in federacije.
Zakon prinaša novosti tudi glede vloge službe pri nadzoru nad zakonitostjo samoupravnih aktov v tistem njihovem delu, ki zadevajo finančno in materialno poslovanje, in razširjanja pristojnosti službe glede kontrole, inšpekcije
in revizije poslovanja. Pri tem je pomembno, da služba za svoje revizijske posege ni vezana samo na zahteve drugih, temveč to dejavnost lahko opravlja
tudi na svojo pobudo, če meni, da je to potrebno. Praktično vzeto ni več nobenega področja gospodarjenja z dohodkom, ki bi bilo vzeto iz delovanja službe.
Taka kompleksnost bo nujna, če hočemo zagotoviti učinkovito uresničevanje
ustavnih dopolnil in razpolaganja z dohodkom in se uspešno upreti vsem oblikam odtujevanja dohodka, ki pogosto temelji prav na kršitvah internih in
splošnih aktov. XXXIX. dopolnilo k slovenski ustavi v kontekstu z drugimi
ustavnimi dopolnili po mojem mnenju ne ovira razširitve pristojnosti službe
tudi na kontrolo zakonitosti samoupravnih aktov, če zadevajo finančno in materialno poslovanje. Sicer pa so že pripravljeni predlogi, da bi v drugi fazi
ustavnih sprememb v tem smislu dopolnili tudi zvezno ustavo.
Zakonsko opredeljena samostojnost službe, njena odgovornost za učinkovito opravljanje nalog, kompleksnost njenega delovnega področja in njena
transformacija v službo organizacij združenega dela in drugih uporabnikov
družbenih sredstev zahteva od službe številne ukrepe za prilagoditev tej novi
kvaliteti. Sedaj je v Sloveniji poleg centrale še 13 podružnic, 33 njihovih ekspozitur in 5 poslovalnic. Taka organizacija službe bo v glavnem lahko ostala.
Treba pa bo bistveno poseči v metode delovanja in v zvezi s tem službo tudi
kadrovsko okrepiti, ne toliko s povečevanjem števila zaposlenih kot s spremembo
kvalifikacijske sestave in z intenzivnim izobraževanjem za nove naloge. Poleg
strokovnim kriterijem bomo pri kadrovanju morali nameniti več pozornosti
tudi moralno'-političnim kriterijem.
Danes je v službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji zaposlenih 2019
delavcev, od tega 368 ali nekaj več kot 18 ,0/o z visoko in višjo izobrazbo. Potrebni bodo tudi ukrepi v zvezi z modernizacijo poslovanja, ki deloma že poteka, zlasti v smeri računalniške mehanizacije in na tej podlagi izvedene notranje racionalizacije.
Nazadnje bi rad omenil še stališče naše službe do dveh vprašanj, ki ju je
v razpravi o osnutku tega zakona zastavila zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije.
2. člen: Orientiranost službe k temeljnim organizacijam združenega dela
in s tem k interesom delavskega razreda daje posebno mesto tistim nalogam
službe, ki imajo preventivni značaj, ne da bi s tem seveda zmanjševali pomen
kurativnih posegov. Temu poglavitnemu, preventivnemu poudarku je prilagojena tudi struktura zakona, čeprav so s tem funkcije službe obravnavane po
nekoliko drugačnem vrstnem redu kot v ustavnem dopolnilu. Zato menimo, da
osnovni tekst 2. člena najbolj ustreza zastavljenim nalogam.
41. člen: Glede predloga o skupnem organu samoupravljanja službe, v katerem bi sodelovali predstavniki družbene skupnosti, je treba ponovno spomniti na dejstvo, da je služba družbenega knjigovodstva služba vseh samo-
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upravnih struktur in ima nasproti vsem enake pravice in dolžnosti. Poleg tega
se pri svojem delovanju drži zakonov in drugih splošnih aktov, družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov. Predstavniki družbene skupnosti v samoupravnem organu bi imeli svoj smisel in pomen le, če bi z njimi uveljavljali
delegatsko razmerje. Tega pa ni mogoče uresničiti za vse uporabnike družbenih
sredstev. Predstavniki le posameznih uporabnikov pa bi te postavljali v privilegirani položaj ali vsaj ustvarjali vtis o takem privilegiranem položaju. Kaže
torej, da predlog o skupnem organu samoupravljanja službe glede na njen specifični značaj ne bi bil primeren.
Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Prepričan sem, da osnutek zakona v zasnovi dobro rešuje družbeno vlogo, funkcijo in organizacijo
službe družbenega knjigovodstva. Prepričan sem tudi, da bo pri uresničevanju
tega zakona služba deležna vse moralno-politične podpore delavskega razreda
in njegovih institucij na čelu s skupščino SR Slovenije, ker je samo s tako
podporo mogoče dosledno uresničevati določbe tega zakona in s tem pomemben
del ustavnih dopolnil.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Rado Pušenjak.
Rado Pušenjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Službo družbenega knjigovodstva v celotni državi bi bilo treba dograjevati
tako, da bo dosledno izvajala predpise ter da ne bodo njene enote dajale prednost svojim bližnjim komitentom in zapostavljale organizacije združenega dela
na drugih področjih, glede česar imajo naša podjetja precej kritičnih pripomb.
Da bi imele občinske skupščine popolnejše podatke o gospodarjenju v raznih razdobjih, četrtletnih, polletnih, pa tudi za preteklo leto, bi bilo potrebno,
da enotne službe družbenega knjigovodstva zbirajo podatke tudi za tiste dislocirane obrate — enote — bodisi da so to industrijski ali trgovski ali drugi
takšni obrati — ki nimajo svojih žiro računov, in najvažnejše podatke sporočajo
občinam.
Predlagam, da se v tem smislu dopolnijo nekateri členi. K 9. in 28. členu
bi imel tole pripombo. Kakor že večkrat, ugotavljam tudi tokrat, da v našem
sistemu ni strokovnega organa, ki bo opravljal revizije finančnega in materialnega poslovanja. To bi koristilo delavskemu samoupravljanju pa tudi vsem
tistim družbenim organom, ki jim ne bi smelo biti vseeno, kako se gospodari z
družbeno imovino. Predlagam, da se služba družbenega knjigovodstva zadolži, da opravlja v določenih časovnih razdobjih obvezno revizijo ter da se za
to usposablja. Poleg tega bi morali s predpisom zadolžiti organizacije združenega dela, da obvezno organizirajo .referat za notranji nadzor in kontrolo, ki bi
pa moral odgovajati neposedno delavskemu svetu.
K členu 22: Težko si zamišljam nalogo službe družbenega knjigovodstva,
da bi, kot pravi osnutek v drugem odstavku člena 22, lahko zagotavljala uspešnost gospodarjenja, kreditno sposobnost itd. organizacije združenega dela.
K členu 41: Glede na naloge te službe menim, da bi ne bilo odveč, če bi
v najvišjem samoupravnem organu — in to samo v centrali, ne pa tudi v podružnicah — sodelovali tudi predstavniki širše družbe. Zaradi tega predlagam,
da se spejme varianta člena 41.
K členu 51: Podpiram stališče odbora za financiranje in proračun, da se
varianta tega člena črta.
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Ker so nekatere enote službe družbenega knjigovodstva, ki so poslovale v
večjih centrih, imele denarja na pretek, nekatere enote pa so se otepale revščine, pogrešam v osnutku tega zakona take določbe, ki bi poleg skladnega nagrajevanja delavcev omogočile tudi tehnične izboljšave in gradnjo primernih
poslovnih prostorov tudi tistih enot, ki so v manjših krajih.
Službo družbenega knjigovodstva bi bilo treba zadolžiti, da evidentira posebej dnevnice, kilometrino in reprezentančne stroške. Proti okoriščanju na
podlagi teh postavk se bomo lahko le bojevali, če bomo imeli na razpolago
podatke.
Glede poslovne tajnosti pri službi družbenega knjigovodstva menim, da je
ne bi smeli razumeti tako, da recimo, direktor podružnice ne bi smel povedati,
v katerem podjetju so na primer trije ljudje v eni sami noči zapravili 400 000
starih dinarjev družbenih sredstev. Vsak sklep delavskega sveta ne bi smel
veljati za nekaj, v kar se ne bi smel vmešavati nihče od zunaj.
Tudi naša skupščina premalo uporablja obširne podatke, ki jih zbira SDK.
Zaključnih računov delovnih organizacij ne bi smele analizirati samo znanstvene
institucije, pristojni sekretariati, zbornice, interesne skupnosti, temveč tudi
naša skupščina.
Predsednik Miran Goslar: Ivan Kreft ima besedo.
Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! So zakoni, ki jih dostikrat spreminjamo, in zakoni, ki veljajo nespremenjeni tudi po več let. Zvezni
zakon o službi družbenega knjigovodstva sicer ni bil tolikokrat spremenjen,
zato pa se je poslabšal zaradi sprememb leta 1967, kar se je hudo maščevalo.
V noveli zveznega zakona o službi družbenega knjigovodstva iz leta 1967 so
bile namreč zelo zožene kontrolne pristojnosti, ki jih je imela ta služba.
Sedaj bi naj — vsaj po našem republiškem zakonu o službi družbenega
knjigovodstva — postala ta družbena institucija bolj učinkovita zlasti s tem,
da bi bila v korist in pomoč združenemu delu, vsem samoupravnim strukturam
in celotni družbeni skupnosti. To pa se bo SDK posrečilo le, če bo res deležna
vsestranske politične podpore odločilnih družbenih dejavnikov, podpore, ki jo
vsi tudi obljubljamo. Doslej je imela take podpore premalo oziroma ni bila
dovolj učinkovita, saj je celo zvezna skupščina z novelo iz leta 1967 tej službi
do skrajnosti zmanjšala kontrolne pristojnosti. Kjer je imela ta služba v vodstvu ljudi, ki so se zavedali odgovornosti pred družbo, kot je bilo to v Sloveniji, je v veliki meri preprečevala okoriščanje bodisi posameznikov bodisi skupin državljanov. Kljub temu pa ji marsikatere nedovoljene manipulacije ni
uspelo preprečiti. Pozdravljam dejstvo, da je pred nami osnutek zakona o službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, ki vrača službi družbenega knjigovodstva kontrolne pristojnosti, kakršne je imela od 1962. do 1967. leta, oziroma
jih celo razširja. To je najboljše priznanje tistim silam, ki so se vselej trudile,
da bi zakone v praksi dosledno izvajali, kajti samo to bo v resnično korist
združenega dela samoupravnih struktur in družbenih skupnosti, ne pa iskanje
lukenj, ki naj bi omogočile izigravanje zakonov, seveda prej v škodo kot v korist delovnih organizacij.
Moralo je priti pismo, da je postalo vsem jasno, da je predpise treba spoštovati, moralo je priti do hudih očitkov in obtožb, od katerih bom na kratko
navedel le nekatere, da bi vsaj eno izmed kontrolnih služb, to je službo družbenega knjigovodstva, organizirali v Sloveniji kot enotno, samostojno in neod-
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visno ustanovo naše socialistične samoupravne družbe, kot organizacijo, ki naj
opravlja svoje naloge kot pomoč temeljnim in drugim organizacijam združenega
dela, ustrezno potrebam interesnih skupnosti, družbenopolitičnih skupnosti in
drugih družbenih dejavnikov, nosilcev splošnih in posebnih družbenih interesov na enotnem jugoslovanskem trgu.
Nič nas ne sme pri tem motiti, celo prav je, da daje osnutek zakona močan
poudarek interesom združenega dela, saj morajo biti le-ti prevladujoči v vsaki
socialistični družbi, posebej pa v naši samoupravni. Tega sta se zavedala republiški in gospodarski zbor naše skupščine že decembra 1970. leta, torej še
pred ustavnimi spremembami, v vodstvu službe družbenega knjigovodstva Slovenije pa celo že prej. Tako lahko trdim, da osnutek zakona s svojimi načelnimi določbami v glavnem vendarle sledi ugotovitvam in stališčem, ki so jih
odobrile naša skupščina in družbenopolitične organizacije ter z njimi slovensko
delovno ljudstvo. K tej ugotovitvi naj dodam le še to, da so vse načelne določbe znotraj okvira dopolnil zvezne ustave in ustavnega amandmaja XXXIX
k ustavi SR Slovenije, ki okvirno določa naloge in pristojnosti službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji in jih v primerjavi z amandmajem k zvezni
ustavi tudi širše obravnava.
Medtem ko novi zvezni zakon o službi družbenega knjigovodstva v skladu
z amandmajem k zvezni ustavi določa le načela za delovanje te službe z izjemo plačilnega prometa, ki ga za vso državo enotno ureja, pa predloženi osnutek republiškega zakona o službi daje na področju izvrševanja kontrolnih in
drugih nalog službe nasproti določbam prejšnjega zveznega zakona o SDK poseben poudarek in pomeni preventivni dejavnosti službe in njenemu sodelovanju z organi upravljanja in notranje kontrole uporabnikov družbenih sredstev, čeprav ne vselej dovolj dosledno.
Osnutek zakona sicer razširja področja kontrolne pristojnosti službe tudi
na kontrolo zakonitosti delitve družbenih sredstev, izvajanje samoupravnih
sporazumov in družbenih dogovorov ter kontrolo zakonitosti in izvajanja splošnih aktov, uporabnikov družbenih sredstev, ki se nanašajo na njihovo finančno
in materialno poslovanje, ne more pa takšne prakse zagotoviti na celotnem
enotnem jugoslovanskem gospodarskem prostoru.
Zakon tudi pooblašča službo, da lahko opravlja revizijo celotnega finančnega in materialnega poslovanja na lastno pobudo.
To pa je le del tistega, kar so mnogi poslanci gospodarskega zbora zahtevali vse od leta 1967, ko je bil zvezni zakon na pobudo sil, s katerimi se spoprijemamo sedaj, spremenjen na slabše.
Dovolite, da navedem zahtevo pisma, ki ste ga prejeli vsi poslanci od skupščine občine Maribor. »Mnenja smo, da je potrebno zaradi racionalnosti in
vztrajnega delovanja novega davčnega sistema prepustiti tudi odmero davka
službi družbenega knjigovodstva. S tem bi bila dokončno opredeljena funkcija
SDK, da opravlja celoten odmerni, izterjevalni in kontrolni postopek na enem
mestu v republiki, zlasti še, ker davčne uprave v občini ni mogoče kadrovsko
tako hitro usposobiti za izvajanje teh nalog.«
Predlog mariborske občinske skupščine okvirno spada v zakon o SDK, zato
ga lahko predlagatelji upoštevajo, čeprav je bil poslancem in verjetno tudi izvršnemu svetu Slovenije dostavljen v zvezi z osnutkom zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v Sloveniji. Če ima SDK v Mariboru ali kje drugje proste kapacitete, lahko opravlja za občinsko skupščino tudi
te naloge, vendar verjetno le kot servisno pogodbeno dejavnost.
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Sedaj pa še nekatera druga mnenja o tem, kakšne pravice naj dobi SDK
glede kontrole materialnega poslovanja pri organizacijah združenega dela in
drugih. V komisiji za družbeno nadzorstvo skupščine SR Slovenije je predstavnik neke občinske skupščine dejal, da skupščina v nekem primeru ni mogla
razpravljati zato, ker so imeli posamezniki preveliko politično moč v delovni
organizaciji in občini. Najbrž je povedal resnico. Iz lastne izkušnje vem, da
ni imelo smisla leta 1966, ko je bila na višku gonja proti zveznemu zakonu o
SDK, prijaviti davčni upravi kogarkoli od privilegiranih ljudi, če je utajil davek, če je sprejemal na dan po več dnevnic, čeprav ni z delom zaslužil niti ene,
ali predlagati kazenski postopek proti privilegirani skupini državljanov, če je
s premišljeno taktiko spremenila žiro račun, ki ga je odprl kak reprezentativni
odbor, v zasebni žiro račun in tako dalje. Ce bi takšne in podobne mahinacije
pravočasno preprečili, ne bi bilo treba danes toliko govoriti o legalnem ustanavljanju podjetij doma in v tujini in o drugih načinih izigravanja predpisov.
Ne bi bilo treba govoriti o tem, da je treba zagotoviti večjo javnost dela organov, ki so v naši družbi pristojni za pregon in kaznovanja kršilcev zakonov in
predpisov. Predvsem bi bilo treba zagotoviti varnost vsem tistim, ki so vselej
in povsod zagovarjali javnost dela in so obsojali mahinacije, spočete za zaprtimi vrati. Če bi bila vsa dejavnost pod javno kontrolo, se nihče ne bi mogel
zgovarjati, da so predpisi nepopolni, da so neustrezni, ker bi za pomanjkljivost
predpisov zvedela pravočasno tudi skupščina in bi, jih spremenila, če bi se prepričala, da res ne ustrezajo. Zgodilo pa se je nasprotno. Zvezna skupščina
je bila napačno informirana, češ da so predpisi o kontroli SDK preostri, da
kršijo samoupravne pravice in da jih je treba omiliti. Tako oslabljena SDK se
ni več mogla upreti pritiskom in danes nas mora celo sekretar za narodno
obrambo opozarjati, kam je to pripeljalo. Toda o tem na koncu.
Najprej skušajmo odkriti, od kod so prihajali pritiski na SDK. Na nedavnem sestanku direktorjev podružnic SDK Srbije je Draža Marković, predsednik skupščine Srbije, samokritično dejal: »Tudi republika je pritiskala na
SDK.« Drugi niso biti tako samokritični in so le na splošno ugotavljali, da je
SDK zaradi pritiskov dovoljevala izplačilo osebnih dohodkov mimo predpisov,
dovoljevala je prekoračitev investicijskih naložb, dovoljevala je, da so rezultati boja zoper podkupovanje ničevi, ker je popuščala pritiskom in intervencijam. Tu se je vpletel v razpravo pomočnik glavnega direktorja SDK, ki je
izjavil, da so morali zaradi intervencij in pritiskov spremeniti celo namen družbenih skladov, internih predpisov, dovoljevati čezmerne investicije in podobno.
Pritiski pa so prihajali predvsem iz občin. Da ne bi bile vsega krive le občine,
se je oglasil tudi Draža Marković s svojo že omenjeno samokritično pripombo
in dodal, »da že dolgo živimo v ozračju, ko se v imenu nekaterih splošnih interesov — republiških, komunalnih ali drugih — zahteva od SDK in drugih
ustanov, naj v posameznih primerih ne spoštujejo zakona. To se na primer dogaja pri izplačilu osebnih dohodkov za delavce velikih delovnih organizacij,
katerih računi so blokirani.«
Zaradi takih in podobnih nepravilnosti je v pismu predsednika ZKJ in izvršnega biroja predsedstva ZKJ med drugim zapisano:
»Potrebna je nujna, organizirana in široka akcija, ki naj jo vodijo komunisti, za odpravo virov bogatitve, pridobivanja dohodka brez dela oziroma nesorazmerno vloženega dela. Za premajhno učinkovitost pri opravljanju teh pojavov so odgovorni organi, ki so zadolženi za izdajo zakonov o obdavčevanju
čezmernega zaslužka, ki so zadolženi za organiziranje sposobnih davčnih in
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drugih inšpekcijskih organov, ki bodo striktno in brez oklevanja izvajali zakonite predpise in odloke državnih in samoupravnih organov.«
Tovarišice in tovariši poslanci! V zadnjem času so mnogi vodilni tovariši
ostro grajali vse deformacije v naši samoupravni družbi. Navajanje njihovih
izjav vam želim prihraniti, ker ste jih gotovo sami prebrali. Izjema naj bo le
sklepni del govora, ki ga je imel general armade Nikola Ljubičić na seji konference organizacije ZK v JLA dne 15. novembra 1972. Svoja izvajanja je tov.
Ljubičić končal takole:
»Govori se, kako se po nepotrebnem razmetava z denarjem v zvezi s proslavami, darili, potovanji in sprejemi. Vse to obstaja. Tudi to je res, da obstajajo v tujini razna predstavništva, ki ničesar ne prigospodarijo, delijo pa velike plače. Prevelike so za naše pogoje tudi plače diplomatov, vojaških in civilnih,« je dejal general Ljubičić. »Mnogi med njimi se po vrnitvi obnašajo razsipne, gradijo vile, kupujejo' nakit, dragoceno pohištvo ipd., posamezniki pa se
celo ukvarjajo s tihotapstvom in kdo ve s čim še, samo da bi čim več zaslužili.
Zaradi tega se v njihovih družinah poraja zavist, prepir, drug drugega ogovarjajo, kdo je več zaslužil, vsi skupaj pa kompromitirajo našo deželo in naš sistem. Tudi v naši armadi, čeprav bogatitev ni zavzela tolikšnega razmaha, obstajajo zaskrbljujoči pojavi. Nič ne more tako ogroziti moralno-političnega stanja, enotnosti in moči armade, kot ga lahko ogrozi prodor drobnoposestniške
psihologije in pehanje za denarjem, ki ni zaslužen z delom. V armadi je treba
zlasti pozorno spremljati, kako poslujemo s stanovanjskim skladom. Starešinam
je treba dati določen standard, treba jim je dati več pravic, vendar zahtevati
tudi večjo odgovornost,« je poudaril Ljubičić.
Na koncu je Nikola Ljubičić dejal, da morajo boj proti vsem nezakonitim
in nemoralnim načinom pridobivanja sredstev voditi poveljstva in organizacije
ZK bolj konkretno. V času, ko se naša družba v celoti bojuje zoper ekonomske
in druge probleme, morajo tudi komunisti v JLA s pravilnim varčevanjem zaupanih sredstev, s pravilnim bojem zoper vse pojavne oblike, ki ogrožajo stabilnost, prispevati k stabilizaciji našega gospodarstva.
Povsod gre le za posameznike, ki smo jim doslej gledali skozi prste, češ,
naj se znajdejo, kakor vedo in znajo.
Sedaj pa še o stališčih, ki jih predlagatelji v osnutku niso dovolj upoštevali. Gospodarski zbor republiške skupščine je predlagal, naj bi bila SDK bolj
učinkovito ter racionalno organizirana in naj bi bile njene usluge cenejše, ker
večji del vseh izdatkov — oziroma okoli 75 ,0/o — nosi gospodarstvo, ostanek
pa družbenopolitične skupnosti.
Glede na pomen, ki naj bi ga SDK imela v samoupravni družbi, menim,
da njene organizacije ni mogoče prepustiti samo kolektivu ali ožjemu vodstvu
SDK, temveč mora biti kot celota zgled racionalnega gospodarjenja in gospodarnosti, tako da tudi sama teži k integriranju svojih enot, ker bomo le na
ta način dosegli, da bo SDK enotna, cenena in učinkovita.
Stališča gospodarskega zbora republiške skupščine med drugim predvidevajo, naj bi bila na sedežu SDK samo ena organizacijska enota — centrala z
operativo in poslovalnicami. Po oceni bi se zaradi te integracije zmanjšalo število delavcev za okoli sto. Poleg te prednosti bi bil zagotovljen bolj enoten
nastop na širšem ljubljanskem območju, ki predstavlja po prometu SDK več
kot tretjino Slovenije.
Številna opravila, ki se duplirajo med centralo in ljubljansko podružnico,
bi odpadla. Centrala ima svoj mehanografski center, prav tako ljubljanska po-
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družnica, čeprav je med njima razdalja samo 500 metrov. Ce grajamo gospodarstvo, kadar ravna neracionalno, moramo' grajati tudi službo družbenega
knjigovodstva. Mislim, da postavljamo naloge službe družbenega knjigovodstva
preveč na formalni kontroli, na kontroli plačilnega prometa ter družbenega
računovodstva, ni pa zagotovila, da bo po sprejemu zakona o službi družbenega
knjigovodstva kaj boljše. Zato bi bilo službo družbenega knjigovodstva zavezati, da enkrat na leto pregleda materialno računovodsko poslovanje vseh gospodarskih organizacij. Podoben predlog je dal tudi tovariš Pušenjak. Služba
družbenega knjigovodstva naj odgovarja, če bi se kasneje ugotovile kake nepravilnosti. Če postajamo vsi bolj odgovorni, mora veljati to predvsem za službo
družbenega knjigovodstva.
Na uporabnike družbenih sredstev je treba gledati enotno, tako dinarsko
kot devizno. Iz teh razlogov bi bilo treba kontrolo združiti na enem mestu,
kjer bi bile dinarska kontrola, kontrola izvoza in uvoza ter devizna kontrola.
Danes je dinarska kontrola pri službi družbenega knjigovodstva, pri deviznem
inšpektoratu, pri zveznem sekretariatu za finance, kontrola uvoza in izvoza pri
Narodni banki. Morda bi bilo treba ponovno proučiti republiški koncept organizacije inšpekcijskih služb in ugotoviti, ali bi bilo prav, če bi se finančna inšpekcija izločila iz službe družbenega knjigovodstva in se formirala v ustanovah,
pri katerih bi bili v republiki skoncentrirani vsi inšpektorati, da bi redno
opravljali tudi revizijske preglede uporabnikov družbenih sredstev. Ce pa je
služba družbenega knjigovodstva pripravljena prevzeti vso odgovornost za vse,
je tudi prav. Napredek je že v tem, da bo služba družbenega knjigovodstva
sedaj dobila pravico do večje kontrole in strožjega ukrepanja, ki bosta seveda
učinkovita le ob pomoči vseh dejavnikov naše družbe.
Kot sem že navedel, pogojno podpiram amandma občinske skupščine Maribor, od amandmajev zakonodajno-pravne komisije pa predvsem amandma
k 1. členu osnutka zakona.
Predsednik Miran Goslar: Ni nikogar več, ki bi želel besedo? (Ne
javi se nihče.)
Predlagam, da sprejmemo naslednji sklep:
1. Osnutek zakona o službi družbenega knjigovodstva se sprejme.
2. Pri pripravi predloga zakona naj izvršni svet upošteva predloge v poročilih skupščinskih teles in drugih gradivih in predloge iz razprave na seji
zbora.
3. Predlog zakona naj izvršni svet pripravi do 20. decembra 1972.
Če ste za ta sklep, prosim, da dvignete roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo sprejeli sklep o sprejemu osnutka zakona o službi
družbenega knjigovodstva.
■ Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o volitvah in odpoklicu članov predsedstva Socialistične federativne republike
Jugoslavije iz Socialistične republike Slovenije.
Predlagatelj je izvršni svet. Predlog zakona sta obravnavala odbor za
družbenopolitični sistem in notranjo politiko in- zakonodajno-pravna komisija.
Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.)
Torej bomo glasovali o predlogu zakona. Kdor je za, naj glasuje! (53 poslancev glasuje za.) Kdo je proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
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Ugotavljam, da je predlog zakona o volitvah in odpoklicu članov predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije iz Socialistične republike Slovenije sprejet.
Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o pomilostitvah.
Predlagatelj je izvršni svet. Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo
politiko je dal pismeno poročilo, prav tako zakonodajno-pravna komisija. Komisija za pravosodje je tudi razpravljala o tem osnutku zakona.
Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče ne želi
razpravljati, predlagam naslednji sklep:
1. Osnutek zakona o pomilostitvah se sprejme.
2. Pri pripravi predloga zakona naj izvršni svet upošteva pripombe v poročilih skupščinskih teles in drugih gradivih.
3. Predlog zakona pripravi izvršni svet do 20. decembra 1972.
Če ste za ta sklep, prosim, da dvignete roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep o sprejemu osnutka o pomilostitvah sprejet.
Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog, da da
skupščina SR Slovenije soglasje za ratifikacijo šestih sporazumov, sklenjenih
v okviru evropskega, znanstvenega in tehničnega sodelovanja sveta evropske
skupnosti, ki so bili podpisani 23. novembra 1971 v Bruslju.
Predlog daje zvezni izvršni svet v smislu 4. točke XXXIV. amandmaja k
zvezni ustavi. Izvršni svet skupščine SR Slovenije je dal mnenje.
Predlog so obravnavali komisija za raziskovalno dejavnost, ki predlaga
predlog odloka o soglasju, komisija za varstvo okolja, zakonodajno-pravna komisija za vprašanja mednarodnih odnosov.
Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.)
Glasujmo o predlogu odloka! Kdor je za, naj glasuje! (47 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (En poslanec.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je odlok o soglasju sprejet.
11. točka dnevnega reda je predlog za ratifikacijo programa
znanstvenega in tehničnega sodelovanja med Jugoslavijo in Francijo v letih
1972—1973, ki je bil podpisan 16. marca 1972 v Beogradu.
Predlog daje zvezni izvršni svet v smislu 1. točke XXXIV. amandmaja k
zvezni ustavi.
Predlog za ratifikacijo so obravnavali komisija za raziskovalno dejavnost,
ki je predložila predlog odloka o soglasju, zakonodajno-pravna komisija in komisija za mednarodne odnose. Zeli kdo razpravljati? (Nihče ne želi.) Torej glasujmo! Kdor je za, naj glasuje! (54 poslancev glasuje za.) Proti? (Nihče.) Vzdržan? (Nihče.)
Ugotavljam, da je odlok o soglasju sprejet.
12. točka dnevnega reda je predlog za ratifikacijo programa
kulturnega sodelovanja in izmenjave med SFRJ in Francijo za leti 1972 in 1973,
ki je bil podpisan 16. marca 1972 v Beogradu.
Predlog daje zvezni izvršni svet v smislu 1. točke XXXV. amandmaja k
zvezni ustavi.
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Imamo mnenje republiškega izvršnega sveta, predlog odloka o soglasju,
ki ga predlaga odbor za prosveto in kulturo in poročili zakonodajno-pravne komisije in komisije za vprašanja mednarodnih odnosov. Želi kdo razpravljati?
(Nihče ne želi.) Torej glasujmo! Kdor je za, naj glasuje! (52 poslancev glasuje
za.) Proti? (Nihče.) Vzdržan? (Nihče.)
Ugotavljam, da je odlok o soglasju sprejet.
Pri 13. točki dnevnega reda gre za predlog zveznega izvršnega
sveta v smislu 1. točke XXXV. amandmaja k zvezni ustavi, da damo soglasje
za ratifikacijo programa prosvetnega in kulturnega sodelovanja med SFRJ in
Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske za leti 1972 in 1973,
ki je bil podpisan 18. februarja 1972 v Beogradu.
Imamo mnenje republiškega izvršnega sveta, odbor za prosveto in kulturo
predlaga predlog odloka o soglasju, zakonodajno-pravna komisija je dala pismeno poročilo, komisija za vprašanja mednarodnih odnosov pa pismeno mnenje.
Sledi razprava. Kdo želi besedo? (Nihče.) Glasujmo! Kdor je za, naj glasuje! (53 poslancev glasuje za.) Proti? (1 poslanec.) Vzdržan? (Nihče.)
Ugotavljam, da je odlok o soglasju sprejet.
14. točka dnevnega reda je predlog zveznega izvršnega sveta,
da v smislu 1. točke XXXV. amandmaja k zvezni ustavi sprejmemo soglasje za
ratifikacijo načrta za sodelovanje v zdravstvu in medicinskih vedah med zveznim
sekretariatom za delo in socialno politiko SFRJ in ministrstvom za zdravje
LR Madžarske v letih 1971, 1972 in 1973, ki je bil podpisan v Budimpešti dne
24. februarja 1972.
Odbor za zdravstvo in socialno politiko predlaga odlok o soglasju za ratifikacijo, imamo pa tudi- poročili zakonodajno-pravne komisije in komisije za
vprašanja mednarodnih odnosov. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Glasujmo!
Kdor je za, naj glasuje! (54 poslancev glasuje za.) Proti? (Nihče.) Vzdržan?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog odloka o soglasju sprejet.
15. točka dnevnega reda je predlog zveznega izvršnega sveta v
smislu 1. točke XXXV. amandmaja k zvezni ustavi in sicer gre za ratifikacijo
mednarodne konvencije za preprečevanje onesnaženja morja z oljem, ki je bila
sprejeta 12. maja leta 1954 v Londonu, in s sklepnim aktom mednarodne konference o preprečevanju onesnaženja morja z oljem, ki je bil sprejet 13. aprila 1962
v Londonu.
Imamo mnenje izvršnega sveta, predlog odloka o soglasju, ki ga predlaga
komisija za varstvo okolja, ter pismeni poročili zakonodajno-pravne komisije
in komisije za mednarodne odnose.
Dobili smo tudi stališče socialno-zdravstvenega zbora. Zeli kdo razpravljati?
(Nihče.) Glasujmo! Kdor je za, naj glasuje! (53 poslancev glasuje za.) Proti?
(Nihče.) Vzdržan? (Nihče.)
Ugotavljam, da je tudi ta odlok soglasno sprejet.
Sledi 16. točka dnevnega reda, volitve in imenovanja.
Imamo samo odlok o razrešitvi sodnika vrhovnega sodišča SR Slovenije.
Zeli kdo besedo? (Nihče.) Potem glasujmo! Kdor je za, naj glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
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Ugotavljam, da smo odlok soglasno sprejeli. S tem je Franc Sok razrešen
dolžnosti sodnika vrhovnega sodišča SR Slovenije.
In končno 17. točka dnevnega reda, poslanska vprašanja.
Jože Florjančič, republiški sekretar za finance, odgovarja na vprašanje
Viktorja Seitla.
Jože Florjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Tovariš Viktor Seitl, poslanec republiškega zbora skupščine SR Slovenije, je
postavil izvršnemu svetu skupščine naslednje poslansko vprašanje:
Ali bo izvršni svet skupščine SR Slovenije predlagal izdajo zakona, s katerim bi dovolili uporabo proračunskih presežkov tistim občinam, ki so bile
v Socialistični republiki Sloveniji prizadete s poplavami?
Odgovor: Republika je pooblaščena, da s svojim predpisom dovoli uporabo
sredstev, izločenih na posebne račune za odpravo škode, povzročene s poplavami
in neurjem v letu 1972, in sicer do višine 50 % vseh v republiki izločenih
sredstev. Izvršni svet bo pooblastilo iz zakona uporabil ter predlagal skupščini
ustrezen predpis, s katerim bo dovoljena poraba vseh izločenih sredstev tistim
občinam, ki so bile prizadete. Zaradi nizke strukturne udeležbe omejevanih
dohodkov v teh občinah ter oprostitve republiškega in občinskega davka iz
osebnega dohodka kmetijskih delovnih organizacij, višina izločenih sredstev
v teh občinah ne bo dosegla zakonsko dovoljene višine 50 !°/o na nivoju
republike.
Drugo vprašanje: Zvezna resolucija o temeljih politike družbenoekonomskega razvoja v letu 1972 dovoljuje porast dohodkov za proračune od prispevka
iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, od davka od prometa blaga na
drobno in storitev ter od sodnih taks za 14% glede na realizacijo iz leta 1971.
Izhodišča za sestavo dokumenta o splošni porabi v SR Sloveniji za leto 1972
pa dovoljujejo porast v višini 16 %> glede na realizacijo iz leta 1971. Katero
določilo bomo v SR Sloveniji izvajali? Pripominjam, da je bil med SR Slovenijo in občinami sprejet dogovor o 16®/» povečani splošni porabi.
Odgovor: Zvezna resolucija o temeljih politike družbenoekonomskega razvoja v letu 1972, sprejeta v mesecu marcu, priporoča omejitev porasta sredstev
za splošno skupno porabo za največ 14'%» glede na realizacijo iz leta 1971. Ker
so v prvem polletju ta sredstva rasla nesorazmerno s priporočilom, je bil konec
julija sprejet zvezni zakon in izločen del dohodka od prispevka iz osebnega
dohodka iz delovnega razmerja, davka od proizvodov ter sodnih taks nad 14 %
glede na realizacijo preteklega leta. Vendar pa omejitev iz resolucije in zakona
ne velja za tiste družbene dejavnosti, kjer je doseganje dohodka urejeno z družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazumi, ne velja pa tudi za sklade invalidsko-pokojninskega zavarovanja. V SR Sloveniji smo v mesecu januarju ob
sprejemanju izhodišč o splošni skupni porabi v smislu zveznih priporočil z zakonom omejili vire na republiški ravni na 16'°/o porast. Skupščinam občin je
bilo priporočeno, naj ustrezno priredijo planirano porabo. Pri tem smo upoštevali predvsem že sklenjene družbene dogovore o financiranju nekaterih družbenih dejavnosti. Tako velja v SR Sloveniji oprostitev za področje izobraževanja, zdravstvenega varstva delavcev, skupnosti zaposlovanja in otroškega
varstva. Presežna sredstva se trenutno izločajo le pri proračunih občin. Presežki
samoupravnih interesnih skupnosti na republiški ravni pa bodo izločeni proti
koncu leta. Namen zakona o omejitvi porasta določenih dohodko<v ni bil zgolj
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razbremenitev gospodarstva, ampak predvsem angažiranje drugih virov dohodkov.
Glede na podatke o realizaciji dohodkov proračunov občin v zadnjem obdobju ocenjujemo, da bodo sredstva proračunov občin kljub omejitvi porastla
za okoli 16 Vo. Pri tem mislimo seveda na globalna sredstva, zato predvidevamo
možnost odstopanja po posameznih občinah.
Predsednik Miran Goslar: Zdaj pa še odgovor Vojanu Rusu in
Ivanu Kreftu na njuni vprašanji z dne 20. oziroma 23. oktobra.
Jože Florjan čič: Poslanec dr. Vojan Rus je postavil izvršnemu
svetu naslednje vprašanje:
Zakaj vprašanje nekdanjih zveznih bank še ni rešeno in kaj so doslej na
zvezni ravni naredili na tem področju, kaj je glede tega doslej storil izvršni
svet, kakšna stališča je zavzel in kaj namerava glede tega ukrepati v bližnji
prihodnosti?
Odgovor: Pomembna vprašanja v zvezi z nekdanjimi zveznimi bankami so
bila še vedno odprta in nerazčiščena, vendar se v zadnjem času omenjena
problematika pospešeno obravnava. Pravkar je v razpravi osnutek zveznega
zakona o prenosu anonimnega kapitala določenih bank na republike in avtonomni pokrajini. Vloga SR Slovenije pri tem je bila in je aktivna, o čemer
je izvršni svet že večkrat podrobno poročal skupščini.
Poslanec tovariš Ivan Kreft je postavil izvršnemu svetu naslednji vprašanji :
Kakšno je stališče izvršnega sveta Slovenije do predloga izvršnega sveta
Srbije, da se izloči državni kapital iz nekdanjih zveznih bank? Izločila naj bi
se sredstva, ki predstavljajo anonimni del kreditnega sklada in posebni rezervni sklad. Ta sredstva naj bi se razdelila na del za banko ter na del za
republike in pokrajini. Osnovno merilo za delitev bi bila udeležba sredstev
federacije za investicije v gospodarstvu v skupnih sredstvih vsake banke posebej. Gre pravzaprav za vsote, ki so realizirane s sredstvi za intervencije v
gospodarstvu in so bila investirana do 21. 12. 1954. leta. Iz Jugobanke bi se
izločilo 43 912 100 din, iz Jugoslovanske investicijske banke 278 041 445 din in
iz Jugoslovanske kmetijske banke 192 871 486 din.
Kdo ima škodo in kdo korist od tega, da se iz leta v leto odlaga definitivna likvidacija zvezne neproračunske bilance, zakaj še vedno ni meril za
prenos obveznosti in sredstev na republike in pokrajini, kar onemogoča natančno primopredajo in vpeljavo natančne evidence o večletnih obveznostih
in do kdaj se bodo poravnavale obveznosti po neproračunski bilanci in to
predvsem za inozemske kredite v pretežni meri na podlagi začasnih ključev za
akontacijo.
Odgovor: Medrepubliški komite za monetarni sistem in medrepubliški komite za področje financ sta na zadnjih zasedanjih — komite za monetarni
sistem 6. novembra 1972, komite za področje financ pa 7. novembra 1972 —
obravnavala osnutek zakona o izločanju dela sredstev anonimnega kreditnega
sklada in posebnega rezervnega sklada Jugoslovanske investicijske banke,
Jugoslovanske banke za zunanjo trgovino in Jugoslovanske kmetijske banke in
o prenosu teh sredstev na republike in avtonomni pokrajini, ki ga je izdelal
zvezni sekretariat za finance.
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Osnutek zakona vsebuje rešitve, ki so rezultat dolgotrajnih razprav in vse
kaže, da bo na njihovi podlagi mogoče to vprašanje kmalu dokončno urediti.
Predsednik Miran Goslar: Francu Svetelju odgovarja Franc Presetnik, pomočnik republiškega sekretarja za delo.
Franc Presetnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Tovariš Franc Svetelj, poslanec republiškega zbora skupščine SR Slovenije, je zastavil naslednji vprašanji:
1. Ali so navedbe v članku pod naslovom »Veletrgovina z rudarji«, objavljenem v »Borbi« dne 26. oktobra letos, resnične, in če so, kaj je izvršni svet
ukrenil v zvezi s tem vprašanjem?
2. Kdaj bo izvršni svet skupščine SR Slovenije obravnaval informacijo
o problematiki zaposlovanja v tujini z območja Slovenije, ki jo je pripravila
komisija za vprašanja zaposlovanja v tujini pri republiškem sekretariatu za
delo in kdaj bo o tem vprašanju poročal skupščini SR Slovenije, kar je bil
po sklepu republiškega zbora dolžan storiti že do 1. januarja letos?
Na zastavljeni vprašanji daje republiški sekretariat za delo naslednji
odgovor:
Odgovor na prvo vprašanje: Republiški sekretariat za delo se je seznanil
s člankom »Veletrgovina z rudarji«, objavljenem v »Borbi« 26. oktobra letos.
Skoraj hkrati je od zveznega sekretariata za delo in socialno politiko dobil
informacijo »Aleksinački rudnici uglja« o migraciji njihovih rudarjev v Zvezno
republiko Nemčijo. V tej informaciji se navaja približno isto kot v članku, samo
da je v njej več konkretnih podatkov, poleg podatka, da inženir Relija Nikolič
za račun Rudisa Trbovlje in geološkega zavoda Ljubljana snubi delavce iz
Aleksinačkih rudnikov uglja, Aleksinac, za delo v Zvezni republiki Nemčiji.
V informaciji je tudi navedeno devet imen rudarjev, ki so zapustili delo in
za katere se domneva, da so odšli na delo v Zvezno republiko Nemčijo.
Republiški sekretariat za delo je s preverjanjem podatkov iz članka in
informacije na temelju na vpogled poslane dokumentacije ugotovil:
1. Rudis Trbovlje je sklepal pogodbe za izvajanje rudarskih del v tujini
za naslednje svoje člane: za geološki zavod Ljubljana in za zasavske premogovnike Trbovlje, in za nečlane: za obrtno gradbeno podjetje Zeleni vrh-Svrlik,
gradbeno industrijsko rudarski kombinat Udarnik —• Kalun Drmiš, za podjetje Geotehnika Zagreb in Nemetali Krapina iz Krapine. Republiški sekretariat
ni seznanjen, da je Rudis sklepal pogodbe za izvajanje rudarskih del v tujini
za rudarsko gradbeno podjetje Knjaževac ter rudarsko gradbeno podjetje
Vrbnik, kot je navedeno v »Borbi« in v informaciji.
2. Iz seznamov delavcev geološkega zavoda in zasavskih premogovnikov,
ki sta jih skupaj s splošnimi akti in pogodbami predložila na vpogled republiškemu sekretariatu za delo, je razvidno, da je le geološki zavod Ljubljana
letos poslal v tujino enega samega delavca, ki ne izpolnjuje pogojev, in sicer
Mominović Jusufa, ki je bil sprejet na delo 11. maja 1972 in še isti dan poslan
k firmi »Dajman Haniel« v Dortmundu. Seznam, v katerem je omenjen ta
delavec, pa nam je Rudis poslal na vpogled šele 10. novembra letos.
Iz teh in drugih seznamov smo razbrali, da je geološki zavod Ljubljana
sprejel v delovno razmerje večino delavcev iz Knjaževca in Aleksinca in jih
še isti dan posredoval na delo k tuji firmi, s katero je imel sklenjeno pogodbo
o izvedbi rudarskih del še pred 17. julijem 1971, ko je začel veljati pravilnik
6
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o pogojih, ob katerih sme delovna organizacija pošiljati svoje delavce na delo
v tujino.
3. Ugotovil je tudi, da je bil inženir Relja Nikolić do 1. septembra 1971
zaposlen v predstavništvu Rudisa v Beogradu, odgovoren za rudarske zadeve,
od tedaj dalje pa je v rednem delovnem razmerju v geološkem zavodu Ljubljana kot predstavnik tega podjetja pri firmi »Tisen« v Zvezni republiki
Nemčiji.
Glede na rečeno in na vse tisto, kar je navedeno v članku »Veletrgovina
z rudarji« ter v informaciji »Aleksinački rudnici uglja Aleksinac«, je republiški
sekretariat za delo predlagal javnemu tožilstvu Slovenije, da celo zadevo vzame
v postopek in da ugotovi, ali in v kolikšni meri sta bila »Rudis« Trbovlje in
»Geološki zavod« Ljubljana udeležena pri pošiljanju delavcev iz »Aleksinačkih
rudnikov uglja« Aleksinac v Zvezno republiko Nemčijo, in še posebej, kakšno
vlogo je pri tem imel ing. Relja Nikolić. Hkrati je republiški sekretariat za
delo od zveznega biroja za zadeve zaposlovanja, ki na podlagi veljavnih predpisov pošilja neposredno delovnim organizacijam delovne pogodbe in delovne
legitimacije za njihove delavce, ki jih nameravajo poslati na delo v tujino,
zahteval, da teh pogodb in legitimacij ne izda brez soglasja republiškega sekretariata za delo.
Na koncu pripominjamo, da okrožno javno tožilstvo v Ljubljani že od
aprila 1971 vodi v tej sporni zadevi postopek zoper »Rudis« Trbovlje in ing.
Reljo Nikolića.
Odgovor na drugo vprašanje: Izvršni svet skupščine SR Slovenije je informacijo o problematiki zaposlovanja z območja Slovenije v tujini obravnaval
26. oktobra 1972 in zahteval nekatere dopolnitve. Republiški sekretariat je v tem
smislu informacijo dopolnil in jo prek izvršnega sveta 17. novembra 1972
poslal v obravnavo skupščini SR Slovenije.
Predsednik Miran Goslar: Dušanu Horjaku bo odgovorjeno na prihodnji seji. S tem so vprašanja izčrpana. Morda še kdo želi postaviti poslansko
vprašanje? Magda Mihelič ima besedo.
Magda Mihelič: Izvajanje zakonov iz tako imenovanega drugega
likvidnostnega paketa, ki bodo začeli veljati z novim letom, terja temeljito
pripravo delovnih organizacij in drugih subjektov za izvedbo nekaterih ukrepov že sedaj, če hočemo, da posledice novih zakonskih ukrepov ne bodo prehudo prizadele delovnih kolektivov tistih delovnih organizacij, ki so tudi brez
lastne krivde zašle v težaven ekonomski položaj. Večina delovnih organizacij
s sodelovanjem celotnih kolektivov pripravlja ustrezne sanacijske programe,
vendar je pomoč družbe nujna.
Prosim izvršni svet skupščine SR Slovenije, da odgovori na tole vprašanje:
Kakšne ukrepe in kdaj bodo sprejeli izvršni svet, gospodarska zbornica,
sklad skupnih rezerv gospodarskih organizacij, banke in drugi, da bo delovnim
organizacijam v kar največji možni meri dana možnost normalnega poslovanja
v letu 1973?
Predsednik Miran Goslar: Zoran Lešnik ima besedo.
Zoran Lešnik: Tovariš predsednik, vprašanje zadeva republiški sekretariat za finance.
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Trgovski potniki, verjetno pa tudi delavci kakšnih drugih profilov, nemalokrat dobijo na mesec poleg osebnega dohodka še po 50 do 60 tisoč ali 5 do
6 milijonov S dinarjev dnevnic in približno tolikšen znesek za kilometrine. Pred
nedavnim smo lahko v dnevniku »Delo« brali tudi skrajen primer. Med drugim
je pisalo, da je neki trgovski potnik v enem letu dobil več kot 22 milijonov
S dinarjev dnevnic, kar pomeni — če upoštevamo določbe družbenega, dogovora — več kot 2400 dnevnic v enem letu. Toliko kljub temu, da ima leto
samo 365 dni in okoli 250 delovnih dni, če upoštevamo tudi dopust. Drugi
trgovski potnik pa je dobil na dan izplačanih 505 km, seveda če tudi zanj velja
družbeni dogovor o kilometrini, to je 0,90 dinarjev za prevoženi km. Ker je
takšnih primerov v Sloveniji verjetno več in ker so zaradi njih oškodovani
proračuni družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti, saj od dnevnic in kilometrine ni treba plačati prispevkov, sprašujem republiški sekretariat za finance,
ali obstajajo kakšni zakonski predpisi za preprečitev takšnih anomalij. Ce
obstajajo, kdo lahko takšne anomalije v delovnih organizacijah prepreči, če
na primer samoupravni organi znotraj delovne organizacije tega ne morejo,
kar dokazujeta omenjena primera.
Predsednik Miran Goslar: Ivan Kreft ima besedo.
Ivan Kreft: Vprašujem, sekretariat za finance: Ali naj si sklep zveznega izvršnega sveta, da bo začasno povečan depozit na 75'% od vsote tujih
finančnih posojil, razlagamo tako, da je treba posojila iz tujine omejiti zato,
ker že presegajo okvire resolucije o osnovah družbenogospodarskega razvoja
za letošnje leto, ali zato, ker naj bi jih najemale le organizacije, ki zmorejo
tako visok depozit?
Drugo pa je vprašanje sekretariatu za gospodarstvo: Zakaj je zvezna
direkcija za rezerve živilskih proizvodov dne 16. novembra 1972 razpisala natečaj za uvoz še 17 000 ton kave, čeprav je po pisanju »Ljubljanskega dnevnika«
na zalogi še dovolj kave in da že prihaja še 13 000 ton kave, medtem ko primanjkuje raznega nujnega reprodukcijskega materiala. Rok prijave za natečaj
pa je 28. november 1972, torej jutrišnji dan. Do tega roka ne more nobeno
podjetje sestaviti solidne ponudbe, če nima že pripravljene.
Predsednik Miran Goslar: Še kdo? (Nihče.) Seja je končana.
(Seja je bila končana ob 13.25.)
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46. seja
(7. novembra 1972)
Predsedovala: Tone Bole,
predsednik gospodarskega zbora, in
Janez Vidmar,
podpredsednik gospodarskega zbora.
Začetek seje ob 9.10.
Predsednik Tone Bole: Pričenjam 46. sejo gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije. Opravičilo se je 14 poslancev. Ugotavljam, da je zbor
sklepčen.
Za današnjo sejo predlagam naslednji razširjeni dnevni red:
1. odobritev zapisnika 45. seje zbora;
2. ostavka predsednika izvršnega sveta skupščine SR Slovenije;
3. obravnava izjave poslanca Karla Lutra o vrnitvi mandata poslanca
gospodarskega zbora;
4. poslanska vprašanja;
5. izvajanje politike družbenoekonomskega razvoja v 1972. letu in možnosti razvoja v letu 1973 — mnenje.
Gradivo za 2. točko dnevnega reda ste prejeli danes. Pred prehodom na
sklepanje o dnevnem redu obveščam zbor, da obravnavo o izvajanju politike
družbenoekonomskega razvoja v 1972. letu in o možnostih razvoja v 1973. letu
uvrščamo na dnevni red kot zainteresiran zbor, glede na to, da sta za obravnavo teh vprašanj pristojna republiški in enotni zbor delovnih skupnosti.
Ali se zbor strinja s predloženim dnevnim redom? Kdor je za, naj dvigne
roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog dnevnega reda soglasno sprejet.
Obveščam zbor, da sem na današnjo sejo poleg predstavnikov izvršnega
sveta in pristojnih upravnih organov povabil še predstavnike gospodarske
zbornice SR Slovenije, Zveze sindikatov Slovenije in službe družbenega knjigovodstva. Predstavnike pozdravljam in jih vabim, da sodelujejo v razpravi.
Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 45. seje.
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Ima kdo pripombe k osnutku zapisnika? (Ne.) Ugotavljam, da pripomb ni
in da je zapisnik 45. seje gospodarskega zbora odobren.
Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo ostavke predsednika izvršnega sveta.
Predsednik izvršnega sveta Stane Kavčič je dal predsedniku skupščine
pismeno ostavko. Predsednik skupščine je v skladu z določbami poslovnika
poslal ostavko v obravnavo republiškemu zboru, ki je pristojen za razrešitev,
ter zborom delovnih skupnosti, ki morajo dati mnenje.
Ostavko predsednika izvršnega sveta je obravnavala komisija za volitve
in imenovanja, ki je predložila ustrezen predlog odloka, s katerim se ostavka
predsednika izvršnega sveta vzame na znanje in s katerim se razreši predsednik izvršnega sveta, kar pa ima za posledico, da je v ostavki celoten izvršni
svet. Predlog odloka vsebuje tudi ustavno določbo, po kateri sedanji izvršni
svet opravlja svoje dolžnosti do izvolitve novega izvršnega sveta.
Skupaj z ostavko in predlogom omenjenega odloka ste prejeli tudi informacijo, v kateri je podrobneje obrazložen postopek v zvezi z ostavko predsednika izvršnega sveta. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.)
Ugotavljam, da nihče, zato končujem razpravo in predlagam, da zbor pošlje
republiškemu zboru naslednje mnenje:
Gospodarski zbor je na svoji seji dne 7. novembra 1972. leta na podlagi
9. člena odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine SR Slovenije (Uradni list SR Slovenije, št. 15-119/69) obravnaval ostavko predsednika
izvršnega sveta Staneta Kavčiča in predlog odloka, s katerim se ostavka predsednika izvršnega sveta vzame na znanje in s katerim se razreši predsednik
izvršnega sveta. Gospodarski zbor se s predlogom odloka strinja.
Kdor je za takšno mnenje, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da se zbor soglasno strinja z mnenjem, ki ga bom posredoval
predsedniku republiškega zbora.
Prehajam na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo izjave
poslanca Karla Lutra o vrnitvi mandata poslanca gospodarskega zbora.
Poslanec Karel Lutar je poslal predsedniku skupščine SR Slovenije pismeno izjavo, da odstopa od mandata poslanca gospodarskega zbora. Mandatnoimunitetna komisija našega zbora je o tej izjavi razpravljala danes. Prosim
poročevalca komisije tovariša Jožeta Lesarja, da prebere poročilo mandatnoimunitetne komisije.
Jože Lesar: Tovarišice in tovariši poslanci! Prebral bom pismo tovariša Karla Lutra in poročilo naše komisije.
»Karel Lutar, konzul ambasade SFRJ v Budimpešti.
Skupščini SR Slovenije, mandatno-imunitetni komisiji gospodarskega
zbora, Ljubljana.
Podpisani sem bil v volilni enoti občine Murska Sobota izvoljen za poslanca gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije. Ker sem prevzel novo
delovno mesto konzula pri ambasadi SFRJ v Budimpešti, ne morem več
opravljati poslanske dolžnosti v svoji volilni enoti niti sodelovati v delu skupščine SR Slovenije. Zaradi tega se odpovedujem poslanskemu mandatu in
prosim, da predložite skupščini SR Slovenije, da razpiše v moji volilni enoti

86

Gospodarski zbor

nadomestne volitve. Prosim, da o odločitvi obvestite občinsko konferenco Socialistične zveze v Murski Soboti, ki prične postopek za nadomestne volitve.
Karel Lutar.«
Mandatno-imunitetna komisija gospodarskega zbora je danes na svoji seji
obravnavala sporočilo Karla Lutarja, poslanca gospodarskega zbora, da vrača
mandat poslanca gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije.
Na podlagi pismenega sporočila imenovanega poslanca z dne 18. 10. 1972
je komisija ugotovila, da odstopa od mandata poslanca gospodarskega zbora,
ker je prevzel novo delovno mesto konzula pri ambasadi SFRJ v Budimpešti
ter zato ne more več opravljati poslanske dolžnosti v svoji volilni enoti niti
sodelovati v delu skupščine SR Slovenije.
Mandatno-imunitetna komisija predlaga zboru, da vzame odpoved mandata
na znanje in da v skladu s tretjim odstavkom 15. člena poslovnika gospodarskega zbora ugotovi, da z današnjim dnem preneha mandat poslancu Karlu
Lutru, ker je odstopil.
Predsednik Tone Bole: Slišali smo poročilo mandatno-imunitetne
komisije. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Ugotavljam, da nihče ne želi sodelovati v razpravi.
Končujem razpravo in obveščam zbor, da poslovnik našega zbora v tretjem
odstavku 15. člena določa: »Poslancu, ki je odstopil, preneha mandat tisti dan,
ko zbor na seji ugotovi, da je poslanec odstopil.« Na podlagi izjave poslanca
o odstopu in poročila mandatno-imunitetne komisije ugotavljam, da poslancu
Karlu Lutru preneha z današnjim dnem poslanski mandat, ker je odstopil.
O tem bom obvestil volilno enoto, da da predlog za morebitni razpis nadomestnih volitev glede na to, da mora to predlagati volilna enota, ker se J.
poslansko mesto izpraznilo v času, ko je do izteka mandata manj kot
leto.
Dovolite, da se v imenu našega zbora in v svojem imenu zahvalim tovarišu
Karlu Lutru za njegovo prizadevno delo v času, ko je sodeloval v našem zboru
kot poslanec, kot tudi za prizadevanja, ki jih je pokazal v svoji volilni enoti.
Delo tovariša Lutra vsi poznamo, saj se je vedno zavzemal za stališča, ki so
prispevala k razvoju tako njegove volilne enote kot republike v celoti. Menim,
da si lahko dovolim, da se mu zahvalim tako v imenu zbora kot tudi v svojem
imenu ter da mu to sporočimo.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na poslanska vprašanja.
Na poslansko vprašanje tovariša Natana Bernota, ki ga je izvršnemu svetu
postavil na 44. seji našega zbora, bo odgovoril tovariš Ivo Klemenčič.
Ivo Klemenčič: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice poslanci!
Odgovor na prvo vprašanje, ki ga je postavil poslanec Natan Bernot, se nanaša
na povezavo jugoslovanskega elektroenergetskega sistema z zahodnoevropskim
elektroenergetskim sistemom. Odgovor je naslednji:
Gradnja povezovalnih daljnovodov napetosti 220 kilovoltov med Jugoslavijo, Avstrijo in Italijo v tako imenovano SUDEL zanko je bila dogovorjena
že leta 1964 z namenom, da bi se celotni jugoslovanski elektroenergetski sistem
na ta način vključil v zahodnoevropski elektroenergetski sistem, to je sistem
UCPTE.
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SUDEL zanka obsega skupno dolžino 795 km; od tega odpade na Avstrijo
226, na Italijo 387, na našo državo pa 182 km. Investicije so se začele v letu
1965, zaključene pa so bile oktobra 1970. leta. V ta namen je bilo pri nas
porabljeno okoli 83 milijonov dinarjev.
Jugoslovanski del zanke že obratuje, mrtva sta samo odcepa proti Avstriji
in Italiji na relacijah Podloka—avstrijska meja ter Divača—italijanska meja.
Investicija v ta dva odcepa znaša okoli 18 °/o od skupnih investicij v celotno
zanko.
Po veljavnih zakonskih določilih se lahko elektroenergetske organizacije
dogovarjajo glede izmenjave električne energije s tujino samo prek skupnosti
jugoslovanskega elektrogospodarstva. Zaradi tega so potekali vsi dosedanji
poskusi pravilnega obratovanja v SUDEL zanki v okviru skupnosti jugoslovanskega elektrogospodarstva.
Do zdaj so bili opravljeni štirje poskusi vzporednega obratovanja, deloma
med dvema partnerjema, deloma med vsemi tremi partnerji. Pri poskusih so
se pojavljale razne težave tako pri prenosu energije med Italijo in Avstrijo
in med Avstrijo in Nemčijo kakor tudi do težav v našem sistemu. Rezultati
poskusov za zdaj še niso zadovoljivi, zaradi česar se je skupnost jugoslovanskega
elektrogospodarstva obrnila letos poleti na več domačih strokovnjakov s prošnjo,
da bi skupaj poiskali vzroke za dosedanje neuspehe. Ker se na povabilo skupnosti ni nihče odzval, je bilo vabilo v oktobru 1972. leta poslano še inštitutom
za elektrogospodarstvo v Jugoslaviji s prošnjo, da takoj sporoče, ali na podlagi
poskusnega gradiva lahko pripravijo ustrezne analize. Iz navedenega sledi, da
se ta problematika ne rešuje zadovoljivo. Menimo, da bi ob večji angažiranosti
skupnosti jugoslovanskega elektrogospodarstva že lahko rešili.
Slovensko elektrogospodarstvo je zelo zainteresirano za obratovanje SUDEL
zanke, še posebej zdaj, ko je pred nedavnim začel delovati za naše razmere
zelo velik agregat termoelektrarne Šoštanj III.
O nujnosti realizacije vzporednega obratovanja v SUDEL zanki je večkrat
podvzelo ustrezne korake pri skupnosti jugoslovanskega elektrogospodarstva
tudi poslovno združenje za energetiko SR Slovenije in podprlo težnje slovenskega elektrogospodarstva. Enako je menila tudi gospodarska zbornica SR Slovenije. Na njeno posredovanje je o tem vprašanju razpravljal tudi odbor za
energetiko zvezne gospodarske zbornice, ki je sprejel sklep, naj bi jugoslovanska
elektrogospodarska podjetja v okviru jugoslovanske skupnosti intenzivneje
iskala rešitve za odpravljanje ovir pri vzporednem obratovanju. Čim hitrejšo
rešitev tega problema je zahteval tudi republiški elektroenergetski inšpektor.
Omenjamo tudi, da se za vzporedno obratovanje z UCPTE zanimajo tudi
elektrogospodarstva SR Bosne in Hercegovine ter SR Hrvatske, ki prav tako
vidijo v njem koristno dopolnitev svojega sistema. Zaradi vseh teh akcij pričakujemo, da bo — z ustrezno prizadetostjo skupnosti jugoslovanskega elektrogospodarstva in z napori združenega elektrogospodarstva Slovenije — vprašanje
povezave jugoslovanskega elektroenergetskega sistema z zahodnoevropskim
rešeno v doglednem času.
Predsednik Tone Bole: Hvala. Tovariš Bernot, ali vas odgovor zadovoljuje? Tovariš poslanec želi pismeni odgovor.
Ivo Klemenčič : Drugo vprašanje poslanca Natana Bernota se glasi:
V »Gospodarskem vestniku« z dne 22. septembra 1972 je iz članka pod na-
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slovom »Za investicije manjka 15 milijard dinarjev« razvidno, da od skupne
vrednosti nepokritih investicij in dolgov dobaviteljem za že opravljena dela
in dobavljen material odpade na Slovenijo 328 milijonov dinarjev. Ali se je
po mnenju izvršnega sveta s tem v Sloveniji začel nov proces, ki bo lahko
vplival na gospodarsko situacijo v Sloveniji?
Odgovor: V letu 1970 so po podatkih službe družbenega knjigovodstva
predstavljala v Jugoslaviji nezagotovijena sredstva za investicije 3,5 ®/» njihove
predračunske vrednosti, v SR Sloveniji pa 3,6%. Ob koncu leta 1971 je v državi
znašal ta odstotek 8,6, v Sloveniji pa le še 2,9. V naši republiki ni imelo ob
koncu lanskega leta zagotovljenih sredstev za investicije 40 investitorjev v
skupnem ziiesku 277 milijonov dinarjev. Od teh investitorjev do konca avgusta
letos ni zagotovila sredstev le tovarna organskih kislin Ilirska Bistrica v višini
15 milijonov dinarjev.
Po pregledu, ki ga je napravila služba družbenega knjigovodstva po stanju
konec letošnjega avgusta in ki je zajel le investicije v predračunski vrednosti
nad 5 milijonov dinarjev, so v Sloveniji znašala nezagoto vijena sredstva 94
milijonov dinarjev ali le 0,9'% od predračunske vrednosti investicij, skupno
z ugotovljenimi prekoračitvami. Poleg že omenjene tovarne organskih kislin
v Ilirski Bistrici so največje zneske nezagotovljenih sredstev imeli še Liko
Vrhnika, Luka Koper, gostinsko podjetje Bovec in Kompas Ljubljana za hotel
v Kranjski gori. Investitorji niso imeli urejenega financiranja investicij predvsem zaradi višjih stroškov, ki so nastali med graditvijo, deloma pa tudi zaradi
večjega obsega del.
V zadnjem času se je finančna disciplina pri investitorjih izboljšala. Zakonski predpisi, ki urejajo investicijsko dejavnost, So se zaostrili in se tudi
bolj dosledno izvajajo. Tak trend po mnenju izvršnega sveta predstavlja enega
izmed dejavnikov gospodarske stabilnosti.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Bernot, ste zadovoljni z odgovorom?
Natan Bernot: Zahvaljujem se za odgovor, ki je zelo natančen, kolikor zadeva Slovenijo, vendar menim, da je bilo vprašanje usmerjeno v drugo
smer. Razlika med dogajanji v Sloveniji in v Jugoslaviji je tako velika, da bi
želel slišati mnenje izvršnega sveta, kako bo ta razlika vplivala na gospodarske
razmere v Sloveniji glede na okoliščine, ki jih je lepo ponazoril zvezni sekretar
za finance tovariš Smole v zadnjem intervjuju v sobotni prilogi »Dela«. Tovariš
Smole pravi, da imajo nekateri centri politične moči v Jugoslavij na razpolago
vsa sredstva, vključno inflacijo, da uresničijo svoje načrte ter da so to prejudici.
ki bodo imeli posledice tudi v Sloveniji.
V odgovoru manjka ocena tega odnosa, to je jugoslovanske politike na tem
področju glede na obnašanje Slovenije. Se pa popolnoma strinjam, da je obnašanje Slovenije edino pravilna pot, ne zadovoljuje pa me položaj, ki ne išče
konsekvenc za tako vedenje.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Bernot, če razumem prav, zahtevaš
dodatno pojasnilo.
Natan Bernot (iz klopi): Da. Glede vpliva jugoslovanske politike na
gospodarsko politiko, ki jo vodi Slovenija.
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Predsednik Tone Bole: Prosim predstavnika izvršnega sveta, da upošteva dodatno vprašanje, ki ga je postavil poslanec Natan Bernot. Mogoče se
bo tega vprašanja z druge plati dotaknil tudi tovariš Marjan Dolenc, republiški
sekretar za gospodarstvo, ko bo imel uvodno besedo k zadnji točki dnevnega
reda. Zato prosim tovariša Bernota, da se takrat odloči, ali vztraja pri postavljenem dodatnem vprašanju.
Natan Bernot: Strinjam se.
Predsednik Tone Bole: Na poslansko vprašanje Janeza Štera, ki ga
je postavil na 44. seji našega zbora, je izvršni svet poslal pismeni odgovor.
Ker se je tovariš Ster opravičil tudi za današnjo sejo in ker odgovor verjetno
zanima tako zbor kot drugo javnost, prosim predstavnika izvršnega sveta, da
prebere odgovor, čeprav tovariš Šter ni navzoč na seji.
Aleksander Skraban: Poslanec gospodarskega zbora skupščine
SR Slovenije tovariš Janez Ster je postavil izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije naslednje vprašanje:
Zaradi sklenjenih medrepubliških dogovorov o kompenzaciji cen moke so
bili zvišani prometni davki za vrsto gradbenih materialov, da se zagotove potrebna sredstva, kar bo vsekakor negativno vplivalo na individualno stanovanjsko gradnjo naših delavcev. V zvezi s tem je bila postavljena zahteva, da
naj izvršni svet skupščine SR Slovenije razloži svoje stališče v medrepubliškem
dogovarjanju glede kompenzacije cen za moko in predloži poročilo o tem, koliko
sredstev je potrebnih za to kompenzacijo in koliko sredstev se bo zbralo s povišanimi davki na promet gradbenih materialov.
Odgovor: Kompenzacija za moko, sladkor in olje je bila na zvezni ravni
vpeljana lani sredi leta. Namen kompenzacije je bil, da se zaradi povečanih
garantiranih in minimalnih odkupnih cen pšenice, sladkorne pese in sončnic ne
povečujejo proizvajalčeve in drobnoprodajne cene moke, kruha, sladkorja in
olja. Kompenzacija za sladkor je bila odpravljena lani jeseni, za olje pa letos
spomladi, zaradi česar so se tudi povečale drobnoprodajne cene teh dveh živil.
Kompenzacija za moko pa je bila podaljšana s tem, da se dokončno odpravi
v začetku letošnjega oktobra.
Sredstva za kompenzacijo so se stekala in izplačevala iz zveznega proračuna na temelju prispevkov republik in pokrajin po ključu participacije v
zvezni proračun. Izvršni svet skupščine SR Slovenije se je glede kompenzacije
na zvezni ravni ves čas zavzemal za to, naj se sredstva za kompenzacijo zbirajo
po ključu porabe moke in ne po ključu participacije v zvezni proračun. V tem
je izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije delno uspelo. V letošnjem drugem
polletju se namreč sredstva za kompenzacijo za moko zbirajo na temelju aritmetične sredine participacije v zvezni proračun in porabe moke. Sredstva, ki
bi odpadla na kompenzacijo za moko za četrto četrtletje na SR Slovenijo, bi
po ključu participacije v zvezni proračun znašala okoli 32 milijonov dinarjev,
po ključu porabe pa okoli 18,6 milijona dinarjev.
Na podlagi statističnih podatkov o prometu gradbenega materiala in piva
bo do konca leta 1972 po grobi oceni predviden učinek povečanja prometnega
davka znašal okoli 18 milijonov dinarjev.
Kot je znano, je bila z letošnjim 10. oktobrom kompenzacija za moko na
zvezni ravni odpravljena. Namesto odpravljene kompenzacije za moko je bila
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v naši republiki uvedena kompenzacija za kruh, ki bo do konca leta predvidoma
znašala okoli 8,5 milijona dinarjev.
Predsednik Tone Bole: Na poslansko vprašanje Jožeta Javornika, ki
ga je na zadnji seji našega zbora postavil republiškemu sekretarju za kmetijstvo
in gozdarstvo, bo odgovoril tovariš Lojze Komel.
Lojze Komel: Tovariš poslanec Javornik sprašuje, koliko je zbranih
sredstev iz naslova dela premije, ki se zbira od prodanega mleka za kmetijsko
pospeševalno službo pri Zvezi hranilno-kreditnih služb Slovenije in v kakšne
namene in kako se ta sredstva uporabljajo.
Na vprašanje odgovarjamo: Po odloku o premijah za kravje mleko za čas
od 1. marca do 31. decembra 1972. leta (Uradni list SRS, št. 15/72) pripada
od premij za mleko, ki znaša 0,30 dinarja za liter, pridelano v kooperaciji
poslovnemu združenju hranilno-kreditnih služb 0,10 dinarja za pospeševanje
pridelovanja mleka in govedoreje, predvsem v višinskih predelih in v manj
razvitih območjih Slovenije. Od 15. aprila do junija 1972 je bilo iz doslej
obračunanih zahtevkov za premije zbrano pri Zvezi hranilno-kreditnih služb
2 314 036,45 dinarja. Zveza hranilno-kreditnih služb Slovenije bo s sredstvi,
zbranimi iz premij za mleko, kreditirala kmetom in kmečkim skupnostim
v višinskih predelih in v manj razvitih območjih Slovenije: 1. nabavo kvalitetne plemenske živine; 2. nabavo in montažo opreme za hleve; 3. nabavo in
montažo hladilnih naprav in druge opreme za zbiralnice mleka pri kmetih oziroma vaških skupnostih.
Do konca leta 1972 je pričakovati, da bo Zveza hranilno-kreditnih služb
prejela 5 milijonov dinarjev in bo samo v okviru teh zneskov lahko upoštevala
predložene zahtevke.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Javornik, ali vas odgovor zadovoljuje? (Da.)
Poslanec Egon Prinčič je izvršnemu svetu postavil pismeno poslansko
vprašanje. Prosim predstavnika izvršnega sveta, če lahko že na današnji seji
odgovori na poslansko vprašanje. Odgovoril bo tovariš Uroš Markič.
Uroš Markič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Poslanec tovariš Egon Prinčič je postavil izvršnemu svetu vprašanje, ki
se nanaša na diskriminacijsko politiko Evropske gospodarske skupnosti do
tretjih držav, kar zadeva obvezno transportno pot prek držav članic te skupnosti. V pogodbah, ki jih Evropska gospodarska skupnost sklepa z nekaterimi
državami v sredozemskem območju, se uvaja prometna klavzula, ki izključuje
pristanišča tistih držav, ki niso članice Evropske gospodarske skupnosti. Pri
tem so prizadeta tudi naša pristanišča, predvsem koprsko.
V zvezi s tem je tovariš Prinčič postavil naslednja vprašanja: Ah izvršni
svet skupščine SR Slovenije spremlja razvoj prometne politike Evropske gospodarske skupnosti v škodo jugoslovanskega in slovenskega prometnega sistema
in kako vpliva na zvezni izvršni svet, da bi ustrezna ukrepal pri Evropski
gospodarski skupnosti, da bi se odpravile že obstoječe oziroma da bi se preprečile nove diskriminacijske klavzule v bilateralnih pogodbah Evropske gospodarske skupnosti s tretjimi državami? Ali je izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije znano, ali je zvezni izvršni svet pravočasno interveniral pri vladi Zdru-
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žene arabske republike, da ne bi privolila v sprejem diskriminacijske prometne
klavzule? Ali izvršni svet skupščine SR Slovenije in zvezni izvršni svet razmišljata, s kakšnimi ukrepi naj bi se zadržal tranzitni promet blaga prek Jugoslavije in nadomestili preusmerjeni tokovi ter s tem zajezila vse večja transportna izoliranost naše države pri mednarodnem prometu blaga?
Odgovarjamo: Tovarišu poslancu je znano, da so zvezni izvršni svet in
pristojni zvezni organi storili vrsto ukrepov v zvezi s diskriminacijsko politiko
EGS do jugoslovanskih luk Kopra in Reke. Ti ukrepi so bili vedno dogovorjeni
in usklađeni z republiškim izvršnim svetom oziroma z republiškimi upravnimi
organi, ki spremljajo razvoj tega vprašanja.
Tako je jugoslovanska vlada 15. februarja 1971 izročila svetu ministrov
EGS spomenico o tem problemu. V njej je opozorila na hude posledice za
omenjeni jugoslovanski pristanišči — zlasti še za koprsko — zaradi določb
o pogojih direktnega prevoza v sporazumu med EGS in Izraelom. Zahtevala
je, da se prizna geografska upravičenost tranzita blaga prek jugoslovanskih
luk, kar bi bilo v skladu z načelom najugodnejšega postopka, na katerem
temelji trgovinski sporazum med SFRJ in EGS, ter s pravili o izvoru blaga, ki
so bila sprejeta ob uveljavitvi splošne sheme preferenc v UNCTAD, Organizacije združenih narodov za trgovino in razvoj.
Jugoslovanska delegacija je to zahtevo ponovila na drugem sestanku mešane komisije med SFRJ in EGS v aprilu 1972. leta. Za rešitev tega vprašanja
je zvezna vlada večkrat intervenirala tudi po redni diplomatski poti. Zal doslej
ni bilo mogoče doseči ugodne rešitve zaradi odklonilnega stališča Italije.
Zvezni izvršni svet je prav taka pravočasno in večkrat interveniral pri
vladi Arabske republike Egipt, da bi bila pri sklepanju trgovinskega sporazuma med EGS in Egiptom upoštevana geografska upravičenost tranzita blaga
iz te države v dežele EGS prek jugoslovanskih luk.
V pripravah za sklenitev novega trgovinskega sporazuma med Jugoslavijo
in EGS je vključeno vprašanje tranzita med najpomembnejše odprte probleme.
Zvezni izvršni svet je v svojem memorandumu z dne 17. julija 1972, v katerem
je komisiji EGS pojasnil svoja stališča in predloge glede sklenitve novega
nepreferencialnega trgovinskega sporazuma med Jugoslavijo in EGS postavil
tudi zahtevo, da se v novem sporazumu zagotovi nediskriminacijski postopek
blagovnega tranzita prek naših pristanišč v dežele EGS. Lahko dodam, da se
bo ta zahteva pojavila tudi v pogovorih, ki jih bo imel te dni v Bruslju s komisijo EGS član zveznega izvršnega sveta Boris Snuderl in da bo prav tako na
dnevnem redu preliminarnih pogajanj za sklenitev novega trgovinskega sporazuma med SFRJ in EGS, ki se bodo začela konec tega meseca.
Naši napori so torej naravnani v to, da se problem diskriminacijskega razmerja EGS do naših luk reši z novim trgovinskim sporazumom s to zahodnoevropsko integracijsko skupnostjo. Hkrati pa skušamo s krepitvijo in večjo
regionalno diverzifikacijo gospodarskih stikov s tujino povečati tranzitni promet
blaga tudi z drugimi deželami. Ob sprejemanju srednjeročnega razvojnega
načrta pa bomo obravnavali tudi razvojno politiko in odprta vprašanja na
področju prometa, vključno tranzitnega prometa blaga.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Prinčič, ali vas odgovor zadovoljuje?
(Da.) Poslanec prosi tudi za pismeni odgovor.
Slišali smo odgovore na vsa poslanska vprašanja. Kdo želi postaviti novo
poslansko vprašanje? Tovariš Martin Mlinar, prosim!
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Martin Mlinar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Ker je bila pobuda skupščinske komisije o varstvu okolja za sprejem zakona
o dimovodnih napravah termoelektrarne Trbovlje zavrnjena, s tem pa naloženo
izvršnemu svetu, da zagotovi spoštovanje že sprejetih zakonov o onesnaženju
okolja in obratovanju industrijskih podjetij, sprašujem izvršni svet, kdaj in
kako bo termoelektrarna Trbovlje zagotovila spoštovanje zakonov o onesnaženju okolja in zakona o obratovanju industrijskih podjetij. Prosim za pismeni
odgovor.
Predsednik Tone Bole: Kdo še želi postaviti poslansko vprašanje?
Tovariš Stojan Makovec.
Stojan Makovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Vsem je znana, kaj je okupator povzročil po vsej naši domovini. Med vsemi
grozodejstvi, ki jih je počel, je tudi požigal in rušil gospodarska in stanovanjska
poslopja, pa tudi druge ustanove. Pri požiganju in rušenju so bili najbolj
prizadeti tisti občani, ki so aktivno in neposredno sodelovali v NOB.
Po končani vojni so bile ustanovljene obnovitvene zadruge, ki so imele
nalogo, da pomagajo občanom s strokovno delovno silo in z gradbenim materialom. Težišče obnove so seveda nosili občani sami. Pomoč celotne naše družbe
je bila dana v obliki 25-letnega brezobrestnega posojila. Sedaj, ko mineva teh
25 let, so nekateri prizadeti občani v skrbeh glede vračanja posojila. Pri tem
opozarjajo, da bi bilo potrebno upoštevati dejstvo, da niso dobili nobenih
vojnih ali drugih odškodnin, zaradi česar menijo, da bi bilo prav, da se jim
obveznosti iz danih posojil črtajo. Ker precej dobro poznam razmere prizatedih,
zlasti v Slovenskem primorju, menim, da bi se jim prejeto posojilo lahko štelo
v vojno odškodnino.
Predsednik Tone Bole: Želi še kdo postaviti poslansko vprašanje?
(Nihče.) Potem končujem to točko dnevnega reda.
Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo o izvajanju politike družbenoekonomskega razvoja v letu 1972 in o možnostih razvoja
v letu 1973.
Zbor želim obvestiti, da sem za to točko dnevnega reda povabil tudi poslance iz SR Slovenije v gospodarskem zboru zvezne skupščine. Kot vidim, so
se seje udeležili. Zahvaljujem se za navzočnost in na morebitno sodelovanje.
K poročilu izvršnega sveta o izvajanju politike družbenoekonomskega razvoja v 1972. letu in možnostih razvoja v letu 1973 ste prejeli še: »Oceno gospodarskih gibanjih v Sloveniji in v Jugoslaviji ter o izhodiščih za oblikovanje
izvršnega sveta skupščine SR Slovenije«.
Predstavnika izvršnega sveta tovariša Marjana Dolenca, republiškega sekretarja za gospodarstvo, prosim za uvodno obrazložitev.
Marjan Dolenc: Spoštovano predsedstvo, spoštovane tovarišice in
tovariši poslanci! Dovolite, da povem nekaj misli kot uvod v razpravo o gospodarskih gibanjih v Sloveniji in v Jugoslaviji ter o izhodiščih za oblikovanje
predlogov za gospodarsko politiko v prihodnjem letu. Kot podlaga za razpravo
ste prejeli gradivo o izvajanju politike družbenoekonomskega razvoja v letu
1972 in o možnostih razvoja v letu 1973, oceno gospodarskih razmer v SR Slove-
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niji ter poročilo o izvajanju akcijskega programa izvršnega sveta skupščine
SR Slovenije.
V času od izdelave gradiva do danes so bile živahne razprave o gospodarskih vprašanjih v raznih organih v republiki, v centralnem komiteju Zveze
komunistov Slovenije, v republiški konferenci Socialistične zveze delovnega
ljudstva, gospodarski zbornici SR Slovenije, v odborih gospodarskega in republiškega zbora, na zasedanju delegatov občin ter na seji kulturno-prosvetnega
zbora.
O teh vprašanjih je minuli torek obsežno razpravljalo tudi predsedstvo
skupščine SR Slovenije in s komunikejem seznanilo javnost s svojimi stališči,
izvršni svet pa bo jutri dal celovit ekspoze o tej problematiki na seji republiškega in enotnega zbora. Zato je moj namen, da dam le kratek uvod v današnjo razpravo, ki bo poleg tega tudi splošen, saj gradivo vsebuje veliko
najrazličnejših podatkov.
Na podlagi dosedanjih razprav lahko sklepamo, da je bila ocena, ki je
prikazana v predloženem gradivu, v glavnem sprejeta. Gospodarske razmere
so kljub nekaterim ugodnim rezultatom — na primer povečanju deviznih rezerv
v državi, povečanju izvoza, sorazmerno visoki stopnji rasti proizvodnje in zaposlenosti — še vedno dokaj resne. Stabilizacija našega gospodarstva se srečuje
s številnimi ovirami in — kot ugotavlja pismo predsednika Tita — še vedno
nismo odpravili vzrokov nestabilnosti. V zadnjem času smo tudi priče izredno
široki in razgibani politični aktivnosti, ki se je razmahnila tako v Sloveniji kot
v Jugoslaviji, zlasti po pismu tovariša Tita in izvršnega biroja. Pomembne naloge nam nalagajo tudi sklepi zadnje seje predsedstva na Brionih in seja
centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, ki je bila v soboto, 4. tega
meseca.
Ustvarjeno- razpoloženje in najširša mobilizacija političnih in samoupravnih
dejavnikov v družbi bosta nedvomno lahko odločilno prispevala tudi k odpravljanju neskladij in težav, s katerimi se srečujemo v gospodarstvu in ki imajo
svoj pomemben odraz tudi na drugih področjih družbene dejavnosti. Po posameznih gospodarskih področjih je stanje približno naslednje:
Industrijska proizvodnja je v devetih mesecih v Sloveniji za 8,5 °/o višja
kot v istem obdobju lani. Povečanje proizvodnje nad predvidevanji je predvsem
rezultat povečanega izvoza, saj je okoli 3A povečane proizvodnje odpadlo na
večji izvoz.
Prve ocene obsega kmetijske proizvodnje v letu 1972 kažejo, da bo raven
proizvodnje za okoli 2 fl/o večja kot v preteklem letu, kar pa je pod dinamiko,
ki jo predvideva srednjeročni program.
Čeprav so zmogljivosti gradbenih podjetij, poprečno vzeto, v celoti zasedene, v gradbeništvu zaostajamo posebno pri stanovanjski graditvi. Na to je
deloma vplivalo pomanjkanje materialov, cementa in drugih gradbenih materialov.
Obseg prometnih storitev se razvija skladno z naraščanjem proizvodnje.
Kljub ugodnemu popraševanju po prometnih storitvah pa v vseh panogah
prometa akumulativnost upada. Železnica ima v prvem polletju veliko izgubo,
ki se bo po ocenah do konca leta še povečala. Podobne razmere so tudi v
elektrogospodarstvu.
Zaposlenost se je v družbenem sektorju povečala v prvih osmih mesecih
za 4 %>, kar je precej nad predvidevanji. Takšno gibanje vodi k zmanjševanju
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števila nezaposlenih, je pa tudi zelo pomembno, ker se v tujini zaposluje vse
manj naših delavcev.
V letu 1972 so se tudi v Sloveniji nadaljevala ugodna gibanja v zunanjetrgovinskih tokovih. Izvoz blaga se je v devetih mesecih povečal za 29 %, uvoz
pa je manjši za 4 %. Postopno upadanje naročil za izvoz, povečanje domačih
cen in s tem zmanjšanje konkurenčnosti na zunanjih trgih ter zmanjšanje
zalog blaga pa kaže, da se bo stopnja naraščanja izvoza zmanjšala.
Ustvarjene devizne rezerve omogočajo ter terjajo sprostitev na uvozni
strani, kar bo vplivalo na spremembo razmerja v plačilni bilanci in na povečanje ponudbe na notranjem trgu. Na razvoj povpraševanja še vedno bistveno
vplivajo osebni prejemki prebivalstva, ki so se v prvih devetih mesecih povečali
za 26 fl/o, pri tem neto osebni dohodki za 24 »/». Znatno bolj — čeprav počasneje
kot v letu 1971 — naraščajo drugi neto osebni dohodki in prejemki (dnevnice,
pavšali, avtorski honorarji in podobno). Zaradi valorizacije pokojnin ter bistvenega povečanja otroških dodatkov so se močno povečali tudi socialni prejemki
prebivalstva.
Na področju splošne porabe je bila izvršena z republiškim zakonom omejitev, tako da so se posamezni nosilci morali omejiti z absolutnimi zneski,
v katerih lahko oblikujejo svojo politiko. Ti okviri so nekoliko večji, kot je
začrtano z zvezno resolucijo, temeljijo pa na družbenih in samoupravnih dogovorih tako glede osebnih dohodkov kot tudi glede izvajanja socialne politike.
Pritok dohodkov iz avtonomnih virov na splošno kaže, da okvirji za leto 1972
ne bodo bistveno preseženi. V republiškem proračunu in računu za izravnave
v gospodarstvu pa se predvideva celo izpad dohodkov. Poleg tega so med letom
nastale nekatere nove obveznosti.
Investicije so v 9 mesecih za 12,5 %> večje kot v istem obdobju lani. Sodeč
po gibanju materialnih dejavnikov investicijske porabe sklepamo, da dinamika
finančnih tokov ne spremlja v celoti stvarne investicijske gradnje in da del
investicij temelji na nadaljnjem povečanju medsebojnih obveznosti. Za globalno razmerje v gospodarstvu lahko rečemo, da je tako na strani proizvodnje
kot tudi na strani virov povpraševanja vidna težnja, da bi se postopoma
zmanjšala stopnja rasti, čeprav je zaostajanje ponudbe še vedno precejšnje.
Glede materialnega položaja gospodarskih organizacij kažejo polletni obračuni, da je gospodarska dejavnost v letošnjem letu popustila, tako da je celotni
dohodek narastel v prvem polletju za 21'%», medtem ko je bil ustrezni porast
v 1971. letu 29%. Porabljena sredstva so tudi letos rastla nekoliko hitreje kot
celotni dohodek. Ker se zvišani stroški niso mogli v celoti prenesti na prodajne
cene blaga in storitev, je bila posledica tega, da se je relativno zmanjšal dohodek.
Ob ugodnih gibanjih industrijske proizvodnje se pojavljajo v gospodarstvu
nekatere kritične točke predvsem zaradi hitrejšega naraščanja stroškov in zaradi pomanjkanja raznih vrst reprodukcijskega materiala tako, da prihajajo
na mejo rentabilnosti in v izgube nekatere delovne organizacije, ki lani niso
bile v težavah. Zelo močan je pritisk na zvišanje cen, ki so se v maloprodaji
v septembru v primerjavi s stanjem v lanskem decembru povečale za 10 %,
življenjski stroški pa so v istem obdobju večji za 12 %>. Slovensko gospodarstvo
prav tako čuti pritisk nelikvidnosti.
Na podlagi navedenih in drugih podatkov, ki jih je v gradivu o sedanjem
ekonomskem položaju obilo, ugotavljamo, da spremembe in premiki na posa-
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meznih področjih med letom niso prinesli načrtovanega ravnovesja, ker nam
osnovnih vprašanj stabilizacije še vedno ni uspelo rešiti.
Tovarišice in tovariši poslanci! Menim, da v sedanjem trenutku ni upravičeno izgubljati moči z obsežno razpravo značajev gospodarskih gibanj, ker
so le-ta dokaj in zadosti proučena ter osnovne pomanjkljivosti ugotovljene,
pač pa moramo čimbolj jasno in odrejeno začrtati naše naloge za naprej.
Odpravljanje vzrokov in pojavov nestabilnosti terja namreč načrtno, dosledno
delo ter pravočasno ukrepanje vseh samoupravnih in državnih organov, kakor
tudi njihovo tesnejšo povezanost pri izpolnjevanju nalog, opredeljenih v naših
akcijskih programih in v sprejetih političnih dokumentih.
V pismu tovariša Tita in izvršnega biroja Zveze komunistov Jugoslavije
so na gospodarskem področju zlasti pomembne zahteve, da se hitreje in radikalneje spremeni vedenje vseh nosilcev gospodarske dejavnosti in vseh organov, odgovornih za gospodarske tokove v naši državi. Posebno veliko odgovornost pri tem imajo izvršni sveti republik in pokrajin, zvezni izvršni svet ter
drugi izvršni organi.
V sedanjh razmerah sta pomembna tudi stališče in zahteva, da se v vseh
delovnih kolektivih utrdi usmeritev in maksimalno mobilizira notranja moč
za povečanje proizvodnje in dohodka, da se krepi družbena odgovornost ter
delovna disciplina, pri čemer je potrebno nasprotovati pojavom neprimernega
odnosa do dela in družbenih sredstev, malomarnosti ter vsem oblikam razsipništva.
Izredno pomemben je poudarek na ponovnem uveljavljanju načel gospodarske in družbene reforme, tržnega gospodarjenja in graditve sistema zavestne
planske usmeritve ekonomskih in družbenih gibanj. Pri tem nas nedvomno
čakajo zelo zahtevne naloge. Gre za odpravo velikih neravnovesij v gospodarskih odnosih, kar bo terjalo izredne napore in znatne spremembe. Menim,
da moramo ob tem že sedaj stremeti ne le h kratkoročni ekonomski stabilizaciji,
ampak tudi k temu, da na reformskih načelih zgradimo tak družbenoekonomski
sistem in zasnujemo takšno ekonomsko politika, s katero bomo ciklična nihanja
odpravili oziroma vsaj bistveno omejili.
Inflacija, nelikvidnost, izgube, primanjkljaji in podobno ne zmanjšajo
samo kakovosti gospodarjenja, temveč imajo izredno negativne posledice tudi
na vse druge družbene odnose in procese, na položaj delavcev v združenem
delu, na položaj delovnih organizacij in posameznih področij združenega dela,
na vrednotenje dela, na družbeno zavest in moralno sfero, socialno varnost,
položaj Jugoslavije v svetu in podobno. Boj za uravnovešene procese družbene
reprodukcije torej ni le prvi pogoj hitrejšega razvoja proizvajalnih sil, temveč
je tudi neposredno povezan z napredovanjem in nadaljnjim poglabljanjem
samoupravnih socialističnih odnosov.
V ekspozeju na jutrišnjem zboru bomo skušali v imenu izvršnega sveta
celovito in vsestransko orisati naloge, ki so pred nami v snovanju družbenoekonomske politike. Nedvomno pa bo k temu prispevala tudi vaša današnja
razprava.
Na tem mestu naj omenim le nekatere elemente in nekatere naloge, ki
so za področje tega zbora po mojem mnenju še posebej pomembne. Na prvo
mesto je treba postaviti razvijanje in izpopolnjevanje odnosov na področju
združenega dela v smeri, ki so jo začrtala ustavna dopolnila, zlasti ustavni
dopolnili XXI in XXII. Prav tako menimo, da je zielo pomembno v Sloveniji
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pospeševati integracijske procese v okviru samoupravno organiziranega gospodarstva, ki naj teče v okviru Slovenije in Jugoslavije.
Dalje menimo, da je v dejavnostih posebnega družbenega pomena prek
samoupravnih interesnih skupnosti potrebno doseči povezovanje delavcev raznih
področij združenega dela in organizirano zadovoljevanje osebnih in skupnih
potreb. Neposredne naloge nas čakajo zlasti na področju elektrogospodarstva
in na še nekaterih področjih. Menim, da sodi v ta sklop tudi vprašanje, ki ga
je postavil poslanec Natan Bernot s svojim dodatnim poslanskim vprašanjem.
K vprašanju ekonomskih centrov, centrov odtujene ekonomske moči sodi
predvsem vprašanje, ki ga postavljajo ustavna dopolnila in ki nam ga v dosedanji praksi še ni uspelo v zadostni meri in zadosti energično razreševati.
Menim, da so zlasti ustavni dopolnili XXI in XXII ter ponovna uveljavitev
neposrednih proizvajalcev in delavskega razreda tista sila, zaradi katere bi
taki centri izgubili svoj vpliv. Seveda velja poudariti, da so tudi druga področja pomembna in da lahko vplivajo na potek dogajanja. Menim, da je tudi
nova zasnova skupščinskega sistema na podlagi delegatskih razmerij eden
izmed pomembnih dejavnikov za bistvene spremembe.
O teh vprašanjih je tekla živahna razprava prav v zadnjih tednih in
mesecih. Naj omenim le sejo predsedstva ZKJ na Brionih in zadnjo sejo
centralnega komiteja v Sloveniji, kjer je bil dan poseben poudarek izpolnjevanju in nadaljnjemu razvijanju odnosov na področju združenega dela.
Menim, da je naša naloga predvsem ta, da v naši republiki izpolnjujemo
in izvajamo ustavna dopolnila ter s tem odpravljamo negativne posledice delovanja takih centrov. S povezano akcijo vseh okolij in v vseh republikah lahko
pričakujemo, da bodo ta vprašanja rešena v vsej Jugoslaviji.
Zelo pomembna so tudi vprašanja, ki sodijo neposredno v gospodarsko področje. Akcijski program II. konference Zveze komunistov Jugoslavije in razprava in sklepi zadnje seje predsedstva Zveze komunistov Jugoslav;je so jasno
opredelili tudi osnovne naloge na gospodarskem področju. Menim, da gre
predvsem za uskladitev odnosov na notranjem trgu. Velja poudariti, da med
te ukrepe nujno sodi odstranjevanje ovir za povečevanje proizvodnje, na primer
pomanjkanje reprodukcijskih materialov, energije in podobno, kajti proizvodnja
je vendarle osnovni nosilec ponudbe. Menim, da ne bi smeli delovati samo
za omejevanje porabe, temveč da je treba akcijo usmerjati na obe plati.
Drugi element ponudbe je uvoz, ki je zlasti v obliki reprodukcijskih materialov in opreme zelo pomemben. Menimo, da smo letos ustvarili pogoje za
določeno povečanje uvoza. Predloženi program liberalizacije predvideva za
naslednje leto sprostitev uvoza tistih končnih izdelkov, ki imajo sproščene cene
ter nadaljnjo postopno liberalizacijo uvoza reprodukcijskega materiala in opreme. Ta premik bi po našem mnenju v interesu nadaljnje in dolgoročne zasnovane liberalizacije moral biti postopen in reguliran. Ne bi smel povzročiti
prevelikega primanjkljaja v plačilni bilanci in upada potrebnih operativnih
deviznih rezerv. Prav tako ne bi smel nenadoma in brez potrebnega prehodnega
roka izpostaviti določene delovne organizacije močnemu pritisku tujih proizvajalcev.
To nam je bilo tudi vodilo pri vseh razpravah o teh dokumentih. Vsekakor
menimo, da bi pri stabilizaciji ne smeli prezreti možnosti, ki so na obeh straneh,
to je tako na strani povpraševanja in možnosti v domači proizvodnji kot tudi
v blagovni menjavi s tujino.
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V preteklih letih so se v Jugoslaviji hitreje večali dohodki, iz katerih se
oblikuje finalno povpraševanje, kot smo lahko proizvedli dobrin. Ce hočemo
doseči stabilizacijo, je nujno, da postopno, vendar načrtno in dosledno uskladimo rast denarnih sredstev, s katerimi razpolagajo prebivalci, gospodarske
ustanove^in država, z rastjo družbenega proizvoda. Zato izhaja iz naših gradiv,
da bi morali v prihodnjem letu zagotoviti nižjo rast realnih osebnih dohodkov
od produktivnosti dela in nižjo rast nominalnih osebnih dohodkov od nominalne rasti družbenega proizvoda. Zapirati bi morali škarje med rastjo nominalnih in realnih osebnih dohodkov. Očitno je, da bo treba za nekaj časa
zadrževati rast življenjskega standarda, da bomo morali nekatere račune poravnati najbrž vsi skupaj, seveda vsak v skladu s svojimi možnostmi in z ustreznim
deležem. Ravno tako naj bi se razne oblike splošne porabe gibale pod rastjo
družbenega proizvoda. Ob tem bi morali seveda doseči zelo konkretne samoupravne sporazume in družbene dogovore, kar bi vsekakor morala vsebovati
v osnovnih kvantifikacijah tudi resolupija in dokumenti o ekonomski politiki
za naslednje leto. Ob vseh teh ukrepih je seveda hkrati potrebno voditi dejavno družbeno politiko.
Iz sedanjih strukturnih neskladij se lahko izvlečemo predvsem z uspešnimi
investicijami, ki bodo omogočile povečanje ponudbe blaga na tistih sektorjih,
na katerih bistveno zaostajamo. To v naslednjem letu najbrž ne more pomeniti globalnega povečevanja investicij, temveč zahteva selektiven pristop.
V tem smislu bo potrebno hitreje uresničevati že sprejete programske osnove,
prav tako pa bo izredno pomembno samoupravno sporazumevanje o razvojni
politiki v okviru srednjeročnega plana. Pri tem so zlasti pomembne naloge na
področju prometa, energetike in nekaterih reprodukcijskih materialov, zlasti
gradbenih materialov. Iz opredeljenih usmeritev na posameznih področjih te
dejavnosti izhaja že vrsta drugih nalog, proučitev stanovanjske politike in
njena konkretizacija v skladu s sprejetimi zakoni, pri čemer je potrebno izdelati analize stanja in programa za uresničitev stanovanjske reforme, izvajanje
sprejete kmetijske politike, pospeševanja turizma, razvoj komunalnega gospodarstva, problemi osebnega dela v zasebnem sektorju z zasebnimi sredstvi za
proizvodnjo, reševanje nelikvidnosti na ožjih področjih, krepitev strokovnih,
zlasti inšpekcijskih in drugih nadzornih organov za čuvanje zakonitosti, aktivnejši odnos do kadrovske politike v upravi ter uresničevanje programov
o odpravljanju socialnih razlik.
Na področju ekonomskega sistema imamo prav tako odprto vrsto vprašanj,
vendar ugotavljamo, da je potekalo v letošnjem letu zelo intenzivno delo in
da je bila sprejeta vrsta zakonov tako v zvezi kot v republiki, čeprav nas čaka
še veliko dela. Poleg že omenjenega področja osebnega dela z zasebnimi sredstvi
in zakonske ureditve elektrogospodarstva manjkajo izvedbeni predpisi na področju zunanjetrgovinskega sistema, še vedno je nejasna vloga kreditno-monetarne politike. Kot vam je znano, pripravljamo revizijo davčnega sistema, nadalje dopolnjujemo sistem družbenega usmerjanja delitve dohodka in tako
dalje. Vsa ta vprašanja moramo reševati skupaj z drugimi republikami. Podobne ugotovitve namreč veljajo bolj ali manj za vso Jugoslavijo; nekatera
nesorazmerja so na posameznih območjih še bolj zaostrena. Pri tem pa je
pomembno, da sedaj v vseh republikah potekajo intenzivne razprave o tem,
kako poiskati ustrezne rešitve in opredeliti naloge za prihodnost. Prav tako
so pomembni medrepubliški dogovori o tem, kako na podlagi stvarnih ocen
sedanjega stanja začrtati temelje ekonomske politike za prihodnje leto.
7
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Na področju gospodarstva je nujno potrebno nameniti posebno pozornost
tistim organizacijam, ki že poslujejo z izgubo ali pa so na meji rentabilnosti.
Položaj v organizacijah, ki imajo že dalj časa težave z likvidnostjo, se bo po
novem letu z uveljavitvijo že sprejetega zakona izredno zaostril. Zato je prav,
da se občinske skupščine skupno z gospodarstvom pravočasno pripravijo na
reševanje nakazanih vprašanj in da predvsem iščejo rešitve v mobilizaciji lastnih
virov.
Tovarišice in tovariši poslanci! Prav je, da ta zbor podpre predlog, da
je treba čimprej izdelati osnutek resolucije o ekonomski politiki za prihodnje
leto, ki naj bi ga sprejela skupščina že pred koncem letošnjega leta. Resolucija
naj bo delovni dogovor o neposrednih nalogah in podlaga za mobilizacijo posameznih nosilcev nalog. Zato naj bi bila akcijsko dovolj konkretna, da bomo
vedeli, v katerih smereh in na katerih področjih se moramo angažirati v prihodnjem letu. Resolucijo je treba sprejeti tudi zato, ker bo le tako mogoče
sistematično spremljati gospodarska gibanja, ugotavljati dogovorjeno politiko
in njeno izvajanje kot tudi odstopanja ter sprotno predlagati rešitve za njeno
uresničitev.
Izvršni svet s svojimi strokovnimi službami in ob sodelovanju raziskovalnih
ustanov namerava glede na nujnost stalnejšega in kvalificiranega obravnavanja
gospodarskih gibanj in družbenih tokov in v prizadevanju za dosego višje
stopnje stabilnosti in celovitejšega ocenjevanja dosežkov in problemov predložiti
v prihodnje najmanj dvakrat letno temeljitejši vpogled v gospodarske razmere
in oceniti izvajanje kratkoročnih, letnih in srednjeročnih ciljev razvoja ter
nakazati smeri reševanja odprtih vprašanj in poti za odpravljanje odstopanja
od začrtane poti razvoja. Mesečno bi spremljali gospodarske smeri na podlagi
značilnejših kazalcev gospodarskih gibanj. Širši prikaz gospodarskih razmer bi
opravili aprila po zaključnih računih delovnih organizacij in v septembru na
podlagi ugotovitev polletnih obračunov. Analiza naj bi bila tudi osnova za
oblikovanje izhodišč za politiko v prihodnjem letu.
Če končam ta uvod, ki je bil namenoma nekoliko splošen, ker so — kot
sem že rekel — kvantifikacije obilno in podrobno dane v gradivu, naj poudarim,
da rešujemo problem razvoja Slovenije v okviru Jugoslavije in da so od razmerij in osnovnih proporcev v okviru Jugoslavije odvisne tudi možnosti razvoja
Slovenije. Zato smo dolžni prispevati svoj ustvarjalni delež k oblikovanju politike tako za Slovenijo kot pri oblikovanju skupne jugoslovanske politike.
V skladu s stališči, da morajo vsi dejavniki prispevati svoj delež v naporih
za stabilizacijo, predlagam na podlagi sklepa predsedstva skupščine in v dogovoru s predsednikom vašega zbora, da bi tudi gospodarski zbor prispeval svoj
delež k oblikovanju skupnih nalog v republiki. Zato naj bi ta zbor, ki deluje
na tako pomembnem področju, izoblikoval predlog stališč, ki bi jih v zvezi
z nakazanimi vprašanji zajela resolucija in ki bi jih izvršni svet upošteval
v čim večji meri.
Predsednik Tone Bole: Kot dodatno informacijo h gradivu ste prejeli poročilo službe družbenega knjigovodstva o uporabi predpisov in ukrepov
za izvajanje ekonomske politike in stabilizacijskega programa v letu 1972 ter
poročilo službe družbenega knjigovodstva — centrale za SR Slovenijo — o uporabi predpisov in ukrepov, ki so bili izdani, da bi se dosegli cilji ekonomske
politike in program stabilizacije.
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O poročilu izvršnega sveta je razpravljalo na svoji seji tudi predsedstvo
skupščine. Pred pričetkom seje ste prejeli tudi poročilo s te seje, ki je bilo
sicer že objavljeno v dnevnem tisku. Nadalje ste prejeli skupno poročilo obeh
pristojnih odborov, to je odbora za finance in odbora za proizvodnjo in blagovni
promet. Mogoče želi poročevalka odborov Mara Žlebnik še ustno obrazložiti
stališča odborov? Zeli. Prosim.
Mara 2lebnik: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Menim, da je
prav, da iz zelo obsežne in zavzete obravnave na seji odbora za proizvodnjo in
blagovni promet in odbora za finance tega zbora povzamem najbolj bistvene
ugotovitve in podčrtam najaktualnejša vprašanja.
Odbora sta si bila edina, da predstavlja predloženo gradivo sicer dobro
analizo gibanj, stanja in problemov, da pa v tem trenutku še ne vsebuje zadosti
predlogov za ukrepe in konkretnejše obrise ekonomske politike v prihodnjem
letu. Zato sta odbora gradivo v tem smislu tudi obravnavala in ga sprejela kot
podlago za razpravo. Sodila pa sta, da morajo biti izhodišča konkretnejša in
odločnejša, zlasti pa morajo sloneti na realno zastavljenih ukrepih in na zahtevi
za maksimalno doslednost pri njihovem uresničevanju, če hočemo, da bodo
dosedanji negativni trendi gibanj in razmer v gospodarstvu končno zajezeni
in usmerjeni k pozitivnejšim učinkom.
Odbora sta opozorila na dejstvo, da letos nismo uresničili pomembnih
napovedi in nalog, postavljenih kot izhodišče ekonomske politike za to leto.
Ugotavljamo, da so posamezni pojavi mogoče ugodnejši, vrsta drugih pa je
prav tako negativnih ali še kritičnejših kot v preteklosti. Predvsem nam ni
uspelo odpraviti ali vsaj zmanjšati osrednjih vzrokov za nestabilnost gospodarstva, kar se kaže v večji nelikvidnosti, v povečanih izgubah v poslovanju,
v nepokritih investicijah, v večji obremenitvi gospodarstva, v rasti splošne
porabe nad predvideno, v močnem porastu cen nad predvidevanji itd.
Poslanci so menili, da se z obravnavo teh dokumentov ponovno precej zamuja, tako v federaciji kot v republiki, delovne organizacije pa so pri sestavi
svojih programov v docela nejasni situaciji za prihodnje leto. Odbora sta opozorila, da je treba dosledno izvrševati že sprejete ukrepe za zmanjšanje nelikvidnosti in za izvajanje stabilizacijskega programa v merilu države, saj je
v razmerah enotnega trga nemogoče izvajati stabilizacijske programe republik,
pokrajin ali občin in se zadovoljiti z večjimi ali manjšimi uspehi v okviru
lastnih programov, kot so na primer boljše obvladovanje osebnih dohodkov,
splošne investicijske porabe itd. Predstavniki republike se morajo v zveznih
organih zavzemati za dosledno izvajanje sprejete politike in sprejetih dogovorov, saj so republike v skladu s sprejetimi ustavnimi amandmaji soodgovorne
za gospodarska gibanja v državi.
Poslanci so menili, da se tudi stališča skupščine SR Slovenije glede nižje
rasti splošne porabe niso uresničila, saj je gospodarstvo ponovno bolj obremenjeno, pri posameznih nosilcih splošne porabe pa ponovno nastajajo presežki.
Ne gre za to, ali so ti presežki za rešitev sedanje gospodarske nestabilnosti
najbolj odločilni, temveč za to, koliko smo pripravljeni sprejeta načela spoštovati in uresničiti.
Tudi pozitivna gibanja na področju proizvodnje in zunanjetrgovinske menjave nas najbrž ne bi smela uspavati. Zmanjšanje uvoza reprodukcijskega
materiala že zavira proizvodnjo, skupaj s povečanim izvozom pa izčrpava blagovne sklade in poglablja neravnovesje med blagovnimi in denarnimi skladi.
?*
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Tudi zboljšanje plačilne bilance je treba ocenjevati celovito v povezavi z vsemi
gibanji, zlasti z učinki na drugih področjih. Velik primanjkljaj v zveznem
proračunu je neposredno povazan s temi gibanji. Pri oblikovanju ekonomske
politike za prihodnje leto moramo biti na eni strani kritični do sedanjega stanja
in realni v napovedih.
Odbora menita, da je treba razčistiti in selekcionirati naloge in politiko
ter se dogovoriti za usmeritev v tista področja in ključne naloge, ki so po
objektivni oceni najbolj smotrne in racionalne in na sedanji stopnji razvoja
tudi uresničljive. Po mnenju članov odbora predvideni ukrepi ekonomske politike ne bodo dovolj uspešni, če ne bomo v prvi vrsti vztrajali pri spoštovanju
zakonitosti, pri izvajanju sprejetih dogovorov ter zahtevali odgovornost organizacij, institucij in posameznikov, ki se tega ne bodo držali.
Odbora sta opozorila na nejasnost in neizdelanost politike cen, zlasti na
okoliščino, da dolgotrajno zadrževanje administrativnih cen ne odpravlja problemov. Poslanci so opozorili na nujnost, da se v ekonomski politiki za naslednje
leto posveti osrednja pozornost področju delitve, saj predstavljajo sedanja razmerja med akumulacijo in porabo vseh oblik težišče motenj.
Odbora predlagata, da zbor sprejme sicer širše napisana mnenja in stališča
obeh odborov in jih posreduje enotnemu zboru delovnih skupnosti in republiškemu zboru skupščine SR Slovenije.
Predsednik Tone Bole: Predlagam odmor do 11. ure.
(Seja je bila prekinjena ob 10.25 in se je nadaljevala ob 11.05.)
Predsedujoči Janez V i d m a r : Pričenjam razpravo. Besedo ima predsednik zbora, tovariš Tone Bole.
Tone Bole: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite, da osredotočim
vašo pozornost na nekaj dejstev, ki so kot problemi že prisotni v ekonomski
strategiji zadnjih let in tudi v letošnjem letu in ki so dobili svojo politično
težo na zadnjih sejah tako izvršnega biroja kot predsedstva ZKJ, pa tudi
CK Zveze komunistov Slovenije. Namenoma sem poudaril, da so problemi
prisotni zadnja leta zato, ker iz tega lahko potegnemo sklep, da v preteklosti
niso bili uspešno rešeni. Ker takšna ocena gospodarskih gibanj velja, tudi za
letošnje leto, se postavlja vprašanje, kako v ekonomski politiki prihodnje leto
zastaviti naše naloge, da se bodo ta vprašanja če že ne popolnoma izločila pa
vsaj zmanjšala.
Menim, da je v letošnjem letu situacija nekoliko drugačna kot prejšnja leta,
saj se ekonomska politika za prihodnje leto pripravlja v popolnoma drugačnem
političnem ozračju. Menim, da lahko računamo s tem, da bo to politično ozračje
v veliki meri prispevalo k reševanju teh problemov, saj so nekatera vprašanja
izrazito dolgoročne narave in bodo prisotna še v ekonomski politiki prihodnjih let.
Ce pogledamo, kam naj bi bila usmerjena naša prizadevanja, potem menim,
da se bomo morali osredotočiti na dve področji, in sicer na usklajevanje materialnih razmerij ter na poglabljanje družbenoekonomskih odnosov v duhu že
sprejetih amandmajev in tez, ki bodo v bližnji prihodnosti v razpravi tudi v
SR Sloveniji.
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Glavni problem se ponavlja iz leta v leto in je postal že nekakšen aksiom,
tako da nič novega ne moremo dodati, je pa v tem, da je osrednja točka ekonomske strategije v prihodnjem letu osredotočena na boj za skladnejša razmerja med proizvodnjo in porabo oziroma med ponudbo in povpraševanjem.
To je nedvomno osrednja naloga. Tudi položaj in funkcija republike sta na teh
dveh področjih različna. Prav zaradi tega bi hotel temu vprašanju nameniti
nekaj besed, ki naj bi morebiti pozneje pripomogle k razpravi dokončnih dokumentov, ki jih je prej tovariš Dolenc obljubil v svojih uvodnih izvajanjih in
ki naj bi jih sprejeli do konca tega meseca. Tako sem vsaj razumel tovariša
Dolenca, morali pa bomo to opredeliti tudi v našem današnjem sklepu.
V zvezi s ponudbo se postavlja vprašanje, v kakšnih razmerah bo naše
gospodarstvo — tako jugoslovansko kot tudi slovensko — gospodarilo oziroma,
v kakšnem gospodarskem sistemu bodo delovale naše gospodarske organizacije.
Tovariš Dolenc je zelo jasno povedal, da bo to ena pomembnih funkcij republike
v njenem delovanju pri zveznih organih. S tem seveda hočem tudi zelo jasno
poudariti, da bo republika nosila tudi veliko odgovornost glede na njen nov
položaj, ki ga določajo ustavna dopolnila. Kazalo bi zelo resno opozoriti na
odgovornost, ki jo imajo naša republika, nas izvršni svet in seveda tudi naš
zbor, da podpre vsa prizadevanja, za katera bo republika menila, da bodo bolj
prispevala k rešitvam tistih problemov v sistem, ki bodo dali optimalne rezultate gospodarjenja v prihodnjem letu. To je en del tega problema.
Drugi del problema pa je naša notranja aktivizacija. Pri tem mislim
predvsem na gospodarske organizacije, ki bodo morale dati čimbolj optimalne
rezultate. To poudarjam z namenom, da ne bi bili preveč osredotočeni na iskanje rešitev le na strani povpraševanja, medtem ko bi stran ponudbe oziroma
proizvodnje tem zanemarili, Rešitve je po mojem treba iskati tako na strani
ponudbe kot na strani povpraševanja, s čimer bi dosegli v prihodnjem letu
večja ravnovesja v materialnih odnosih, kot spao jih dosegli v zadnjih ali
v zadnjem letu.
Zelo jasno poudarjam misel, da gre za skladnejša razmerja in ne za iluzije,
ki so bile v letošnjem letu, da bomo v tako kratkem obdobju lahko vzpostavili
skladna razmerja. To bo proces, ki bo trajal dalj časa, zato ne smemo s takšnimi
iluzijami in nerealnimi predpostavkami graditi ekonomske politike za prihodnje leto.
V dani situaciji postajajo še bolj težka in bolj dolgoročna tako'imenovana
strukturalna neskladja, ki so tu v Sloveniji zelo občutna in so sestavni del
srednjeročnih programov tako Jugoslavije kot tudi Slovenije. O njih še bomo
morali temeljito pogovoriti ob razpravi srednjeročnega programa razvoja naše
republike. Menim, da je zato velika napaka, da ne moremo že v letošnjem letu
oceniti, kako se bo gibalo gospodarstvo leta 1972 in 1973 glede na najvažnejša
vprašanja srednjeročnega programa. Kazalo bi resno postaviti nalogo in utrditi
stališča, da bi morala naša skupščina v najkrajšem času razpravljati o srednjeročnem programu razvoja republike, da bomo videli, kje smo in kaj moramo
še napraviti.
Nekoliko več besed bi namenil tako imenovani desni strani bilance, to je
povpraševanju. Menim, da je pristojnost in seveda tudi odgovornost republike
absolutna, glede na že sprejeta ustavna dopolnila. Zato mi dovolite nekaj besed
o glavnih sestavinah ali — kot pravimo —o glavnih agregatih tega povpraševanja. Nekaj splošnih indikacij je dal že tovariš Dolenc. Namenoma bom
nekoliko shematičen, in sicer zato, da bom jasen in da bodo ta jasna načela
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prišla do izraza v naših splošnih dokumentih, predvsem pa v izvedbenih aktih,
ki bodo uresničevali politiko v prihodnjem letu.
Najprej nekaj besed o osebni porabi. Menim, da moramo kot zbor zelo
jasno zahtevati, naj se realni osebni dohodek giblje najmanj v skladu s porastom produktivnosti, zaželeno pa bi bilo, da bi se gibal nekoliko nižje od
produktivnosti dela. Iz analiz razmerij med realnim osebnim dohodkom in
porastom produktivnosti dela v Sloveniji je razvidno, da so razmerja v SR Sloveniji še kolikor toliko ugodna, vendar se škarje vedno bolj približujejo tisti
točki, ki nas pri ocenjevanju tega pojava ne bi smela zadovoljiti.
Iz te ugotovitve naj izpeljem še drugo ugotovitev, ki naj bi bilo mogoče
že določeno načelo, ki bi ga izvršni svet moral uporabljati pri svojem delovanju
v koordinacijskih organih zveze, in sicer, da naj isto načelo do skrajnosti uveljavlja na celotnem jugoslovanskem porastu. Vsakemu ekonomistu je jasno,
da na istem gospodarskem prostoru niso mogoče razlike v gibanjih med realnim
osebnim dohodkom in produktivnostjo dela. To pomeni, naj bo to ena najpomembnejših nalog v prizadevanju našega izvršnega sveta, da v vseh koordinacijskih telesih, bodisi izvršnega sveta kot tudi zvezne skupščine, dosledno
uveljavlja omenjeno načelo, ki ni novo in je že večkrat ponavljano, vendar šele
sedaj dobiva svoj odsev tudi v dokumentih z največjo politično težo, predvsem
v pismu maršala Tita.
Drugo, kar bi kazalo zelo jasno postaviti, je, da bi se morale vse oblike
kolektivne in splošne porabe gibati nekoliko nižje od rasti družbenega proizvoda. To moramo zelo jasno postaviti, čeprav smo to delali tudi doslej, vendar
smo odločno in jasno zahtevo vedno okrasili z raznimi izjavami in potrebami.
To osnovno načelo moramo v letošnjem letu postaviti hkrati s predlogom, da
naj izvršni svet vse izvedbene akte, ki iz tega sledijo, gradi na tem načelu, oziroma stališču, tako da bi ob koncu prihodnjega obdobja dosegli znosnejša razmerja. V zadnjih letih so bila ta razmerja iz leta v leto celo slabša, kar sta
ugotovila tudi naša pristojna odbora.
Tretje, kar moramo zelo jasno opredeliti pri politiki osebne porabe, je to,
da naj bi se tisti del dohodka, ki je namenjen osebni porabi, gibal nekoliko
nižje od vseh oblik porabe.
Postavlja se vprašanje, s kakšnimi dokumenti oziroma s kakšnim instrumentarijem uresničiti ta načela. Menim, da je instrumentarij za dosego takšnih
razmerij v Sloveniji kljub vsem slabostim že prisoten. Poudarjam: kljub vsem
slabostim, zato bi bilo oportuno, da se osredotočimo predvsem na odpravljanje
slabosti v že obstoječem sistemu. Pri tem mislim na sporazume, na družbeni
dogovor in nazadnje na zakon.
Se nekaj besed o tem, ali je zakon potreben ali ne. Ne spuščam se v slabosti, ki jih ima, saj je tudi v gradivu nakazana zelo rahla alternativa in celo
vprašanje, ali je zakon na tem področju potreben ali ne. Želel bi izraziti le
osebno mnenje. Predvsem menim, da so hotenja na tem področju tako močna,
da bi zakon morali imeti, vendar ne v tem smislu, da se uporabi šele potem,
ko so že navzoče vse težave delitvenih razmerij, temveč da se že prej vgradi
kot sestavni del instrumentarija, kot preventiven ukrep. Uporabe zakona šele
takrat, ko so posledice nesorazmerij že navzoče, ekonomska praksa ne prenese,
po drugi plati pa tudi ne zaželenih rezultatov. Zakon naj bi bil sestavni del
instrumentarija na tem področju in naj bi se ne spuščal v vse slabosti dosedanje prakse, čeprav nedvomno zasluži določeno kritiko. Menim, da bi obstoječi
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instrumentarij, izpolnjen in dodelan, lahko prispeval k stabilnejšemu razmerju
med ponudbo in povpraševanjem.
Nekaj besed o kolektivni in splošni porabi. V zvezi s kolektivno porabo
smo sprejeli nekatere družbene programe, tudi v skupščinskih domovih. Bili
so sestavni del razprav in točk dnevnega reda na zadnjih konferencah Zveze
komunistov. Tudi analiza, ki jo je predložil izvršni svet, nakazuje rešitve v tej
smeri. Menim, da moramo te programe zelo resno spoštovati, saj v največji
meri in najbolj integralno lahko rešujejo osnovni politični problem, ki je danes
v ospredju našega političnega dela, to je socialno diferenciacijo. Pri tem mislim
predvsem na šolstvo v celoti ter na področje socialne in zdravstvene politike.
Zaradi tega moramo zelo razumno in zelo odmerjeno izbrati tiste točke, ki nam
bodo reševale probleme socialne diferenciacije najbolj integralno in racionalno.
Ne bi se spuščal v razpravo glede posameznih sektorjev oziroma oblik
kolektivne porabe, pač pa menim, da bo politično in gospodarsko zelo odgovorna naloga, kako proces, ki ga je izvršni svet s svojo politiko že zastavil
v letošnjem letu, razumno nadaljevati tudi v letu 1973. Tu mislim predvsem
na dopolnitve, ki se zelo konkretno nanašajo na najnižje osebne dohodke, na
pokojnine, na otroško varstvo in na socialne podpore. Za vsa ta področja bomo
morali imeti že vnaprej izdelan program, kako bomo v prihodnjem letu blažili
posledice inflacije na socialno-politično najbolj delikatnih točkah. Mnenje, da
prihodnje leto ne bo inflacije ali da bo občutno zmanjšana, je iluzija. Pri teh
stvareh je potrebno biti realen. Boljše je, če si zastavimo realno inflacijsko
stopnjo in jo ekonomsko vodimo, kot pa se slepimo in na koncu leta ugotovimo,
da nismo dosegli nobenih rezultatov. Naj opozorim, da bi v letošnjem letu
morali voditi preštudirano realno inflacijsko stopnjo, celotno gospodarstvo pa
prilagoditi tej stopnji. Hkrati bi morali z vso politično odgovornostjo skrbeti
za vse socialne posledice inflacije. Menim, da se bosta izvršni svet in naš zbor
znašla pred veliko odgovornostjo, da najdeta tisto razumno mero pri sprejemanju investicij, da se zaradi inflacijske stopnje, ki jo moramo realno postaviti,
ne bi poslabšali vsi pozitivni rezultati, ki smo jih letos dosegli pri omejevanju
socialne diferenciacije.
Če bomo upoštevali načela, ki sem jih skušal zgoščeno našteti, bomo z radikalnim izvajanjem takšne politike prišli tudi do rezultatov, na katere sta opozorila odbora. Prišli bomo do rezerv, ki so nujno potrebne, kot dejavnik stabilizacije in kot dejavnik za vse nepredvidene primere, ki se ponavljajo čedalje
bolj pogosto. In če bomo uveljavili takšna delitvena razmerja, bo samo po sebi
prišlo tudi do prerazporeditve v družbenem proizvodu med gospodarstvom in
družbeno nadstavbo, na kar sta nas prav tako opozorila naša odbora. Naj
končam s tem, da moramo odločno uveljaviti takšna delitvena razmerja. Če to
storimo, ne bo treba postavljati posebnih instrumentarij ev, saj bodo pravilna
delitvena razmerja nastajala sama po sebi iz tako zastavljene osnove.
Drugi problem, na katerega bi želel le opozoriti, je tako imenovano netržno
vedenje. Če naštejem glavna dejstva, so to totalna finančna nedisciplina, zapadle obveznosti, prekoračitev investicij, investicij, kritje izgub in neenotnost
jugoslovanskega trga. Ne bi se spuščal v ocene in v razglabljanja, znana iz teorije in prakse. Želel bi opozoriti le na eno. Če smo se namreč odločili, da na
jugoslovanskem in na slovenskem prostoru izpeljemo celoten proces, potem
se moramo v Sloveniji organizirano pripraviti. Zato predlagam, da nas izvršni
svet na eni prihodnjih sej seznani s tem, kakšne bodo posledice, ko bomo
začeli s 1. januarjem 1973 uveljavljati tako imenovani likvidnostni paket. Ne
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želim biti nerealen, vendar menim, da nas izvršni svet s tem lahko obvesti in
hkrati predlaga, v kateri smeri bomo morali iskati rešitve. Prepričan sem, da
bo to eno od najtežavnejših vprašanj, ki jih bomo imeli ne le na začetku, temveč v celem prihodnjem letu. Izvršni svet naj namreč v tej informaciji opozori
na posledice, na katere se moramo pripraviti že sedaj in sicer ne le moralno in
politično, temveč tudi materialno, tako da bi se pri vseh bilancah, ki se bodo
pripravljale za prihodnje leto, upoštevalo vse tisto za kar smo se v SR Sloveniji odločili, tako na področju gospodarstva kot pri interesnih skupnostih,
skladih in rezervah. V to akcijo ne smemo iti niti nepripravljeni niti neorganizirani. Hkrati morama imeti pred očmi vse realne, materialne in finančne posledice, ki jih bo republika prevzela. Ce bomo z vso odločnostjo reševali te
probleme, bomo imeli vse argumente, da se na enak način rešujejo tudi v jugoslovanskem prostoru. O tem je prej govoril tovariš Bernot.
Nadaljnje vprašanje je gospodarska menjava s tujino. Ne bi našteval vseh
podatkov in problemov, ki so podrobno navedeni v raznih analizah. Želel bi
opozoriti le na nekatere momente, ki jih moramo imeti pred očmi, ko bomo
določali ekonomsko politiko za leto 1973 tako v naši kot v zvezni skupščini ali
v koordinacijskih telesih. Strinjam se, da smo v vseh dokumentih dali pozitivne ocene, saj je to nedvomno pozitiven rezultat gospodarjenja v letošnjem
letu. Moramo pa takoj dodati, da moramo biti pri tej oceni sila realni zlasti
glede ročnosti doseženih trendov.
Menim, da se bo vsak strinjal, da smo zelo velike uspehe na tem področju
dosegli s skrajnimi materialnimi in drugimi napori. Želim opozoriti, da je ta
rezultat dosežen po dveh devalvacijah oziroma z razvrednotenjem naše nacionalne valute za okoli 39 %. (Ce podatek ni točen, prosim, da me kdo popravi.)
Menim, da je to skrajni napor, ki ga je dajala družba za to, da bi maksimalno
spodbudila povečanje izvora. Nadalje smo te rezultate dosegli zaradi zmrznjenih cen v letošnjem letu, se pravi zaradi umetne stabilizacije, pri kateri smo
izvajali pritisk na cene na celi fronti. Izvor je bil izsiljen s popolno nelikvidnostjo domačega gospodarstva, saj je kreditno-monetarna politika prižgala zeleno luč za izvoz pod takšnimi pogoji. Za prihodnje leto moramo realno oceniti, ali so te spodbude še navzoče, če so, s kakšno močjo in ali še učinkujejo
ali njihov vpliv upada. Iz tega mora slediti realen sklep, da je sicer treba; pozdraviti te ukrepe, vendar moramo pri tem biti zelo realni zlasti pri tistih
točkah, ki sem jih poskušal na kratko našteti.
Nadaljnje vprašanje, ki bo zahtevalo temeljito razpravo in učinkovit sklep,
je vprašanje liberalizacije uvoza. V svojih stališčih ne bi želel biti preveč tog,
toda če prebiramo dokumente in analize, ki jih pripravljamo za prihodnje leto,
lahko ugotovimo neke vrste eforijo: Sedaj imamo suficit, liberalizacija je na
pohodu, odprimo vse tokove. Menim, da bi bila takšna splošna ugotovitev —
ki se pa lahko, če postane sila, spremeni tudi v tekočo ekonomsko politiko —
zelo nevarna, predvsem pa menim, da bi morali biti jasni v zahtevi, da se letošnji suficit uporabi za ukrepe, kar jih najbolj splošno imenujemo kvalitetne
spremembe v sodobnem instrumentariju ekonomske menjave s tujino. Kdo
se s tem ukvarja, natančno ve, kaj to pomeni. S suficitom, ki smo ga ustvarili, ne bi smeli iti v neodrejeno uporabo, temveč bi ga morali zelo smotrno
uporabiti za izpopolnitev sistema ekonomske menjave s tujino. Hkrati se zavedam, da so pozitivni rezultati v tokovih naše plačilne bilance imeli zelo delikatno posledico v naših notranjih odnosih, ki so po svoje neenako zmanjševali
dosežene rezultate. Eksplozije v izvozu in omejevanje uvoza so nedvomno še
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povečale nesorazmerja, ki jih imamo v nacionalnem gospodarstvu in med ponudbo in popraševanjem, z vsemi posledicami, ki jih imajo na cene.
V zvezi z ekonomsko menjavo s tujino bi želel še opozoriti tudi na kritiko,
ki je bila zelo jasno izražena na zadnji seji centralnega komiteja, glede položaja
SR Slovenije v ekonomski menjavi s tretjim svetom. Menjava v Jugoslaviji
upada, predvsem pa intenzivno upada v SR Sloveniji, glede tega so bila opozorila jasna, zato bi jih . morali upoštevati tako pri postavitvi instrumentarija v
republiki kot tudi pri stališčih, kjer se bodo ta vprašanja reševala v okviru
celotnega gospodarskega sistema Jugoslavije. Vgraditi bi bilo treba spodbude,
ki bodo bolj usmerjale ekonomsko menjavo naše republike z državami v razvoju,
saj je zunanja politika nedvomno povezana tudi z gospodarsko, tako da mora
neusklajenost zunanje politike z gospodarsko politiko v najkrajšem času povzročiti posledice, ki se odražajo na eni ali na drugi > strani.
Spregovoril bi tudi o srednjeročnem planu SR Slovenije. Obljubljeno je, da
bo srednjeročni plan v razpravi v skupščini še v letošnjem letu. Ob tem bi želel
dodati le dve vprašanji, ki bosta navzoči ne glede na to, kdaj bo razprava o
srednjeročnem programu. Morali bi ju, upoštevati pri ekonomski politiki za
leto 1973. Leto 1973 je že predzadnje leto srednjeročnega plana, zato ne vem,
kakšne deviacije bi v tokovih gospodarskega življenja .morali storiti, da bi v
enem letu rešili vprašanja, ki so izrazito dolgoročne narave. Pri tem mislim
na naše najpomembnejše probleme, ki bi jih morali imeti pred očmi že v letu
1973 in tudi ekonomsko politiko osredotočiti v tej smeri.
Glede tega je na prvem mestu celoten kompleks izvoza in uvoza SR Slovenije. Ker je to eden najtežjih in najbolj dolgoročnih strukturnih problemov
Slovenije, se nam odnosi vse bolj zaostrujejo ne glede na položaj, ki ga ima Slovenija v celotni ekonomski menjavi Jugoslavije. Čeprav se tokovi prepletajo,
je trend v SR Sloveniji takšen, da se razmerja čedalje bolj slabšajo, tako da
postaja to vprašanje eno od najbolj delikatnih in najbolj odgovornih v srednjeročnem programu naše republike.
Na drugem mestu je kompleks infrastrukture. To je nedvomno problem,
ki je že navzoč, hkrati pa je tudi sistemski problem, ki ga bomo morali v našem
delu in pri sestavljanju naše zakonodaje imeti nemoralno pred očmi. Celotna
infrastruktura, tako transportna kot tudi energetska, da bo v najkrajšem času
pred našo skupščino in jo bo treba rešiti že v prihodnjem letu.
Ker sem v razpravi porabil že preveč časa in šel prek vseh meja, le še dve,
tri besede glede cen in tržišča. Čeprav se tega vprašanja tovariš Dolenc ni dotaknil — koliko se bo v to spustil jutrišnji ekspoze, pa mi ni znano — je nedvomno, da je pristojnost republike glede cen in trga sedaj neprimerno večja.
Zato se bo celotna politika cen in tržišča v prihodnjem letu postavljala z vso
odgovornostjo in z vso težo tudi pred našo skupščino.
Naj končam z vprašanjem, ki sem ga omenil v začetku in opredelil s poglabljanjem družbenoekonomskih odnosov in uresničevanjem teh odnosov v
duhu že sprejetih amandmajev in v duhu tez, ki jih pripravljamo ob spremembi
ustave. Bom zelo konkreten, ker menim, da je bilo glede tega že dosti povedanega. Omejil bi se le na zakonodajne akte, ki bodo nabolj pereči v zvezni
in tudi v naši skupščini. Gre za uresničevanje XXI., XXII. in XXIII. amaindmaja. Ce tega ne bomo kmalu rešili z vso odgovornostjo, nam bo politična akcija resno zaostajala zaradi nekaterih nerešenih vprašanj. Odgovornosti ne
želim prevaliti na drugo stran, želim pa opozoriti, da se moramo teh vprašanj
in zakonodajnih aktov lotiti z vso politično odgovornostjo. Menim, da moramo
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v najkrajšem času dosledno in odločno uresničiti sprejete amandmaje predvsem v zvezni zakonodaji, in sioer s pravico veta. Gre za zakon o združenem
delu, za zakon o podjetjih, zakon o sredstvih gospodarskih organizacij in za
zakon o delovnih razmerjih. To je tisto, kar v zakonodajnem programu moramo
storiti za uresničevanje omenjenih amandmajev.
Glede zakonodajnega programa v naši republiki se moramo čimprej dokopati do zakona ali do dveh zakonov o davčni politiki. Pri tem mislim na
davčno politiko, ki sega na področje gospodarskih organizacij ter na davčno politiko za zasebni sektor. Poleg tega bomo morali čimprej sprejeti zakon interesnih skupnosti, zakon o osebnem delu, potem kompleks zakonov o zemljiški
politiki, kompleks zakonov o stanovanjski politiki in že prej omenjeni zakon
o elektro-gospodarstvu. Sprejem teh zakonov nas mora čimprej pripeljati do
najbolj osnovnih rešitev. Če tega ne bomo storili, bomo stali pred srednjeročnim
programom, ki ga bomo sicer sprejeli, vendar bo tako strukturalno težak in
obremenjen z vsemi hipotekami iz prejšnjih let, sistemskimi, materialnimi in
tehnološko strukturnimi, da v letu 1974 ne bomo mogli kaj prida doseči, saj
gre za izrazito dolgoročne probleme.
Na koncu naj le še ponovim obljubo, ki jo je dal tovariš Dolenc, in sicer,
da bi morali pravočasno sprejeti vse normativne akte, ki so v zvezi z ekonomsko politiko za leto 1973, tako da bodo lahko naši zbori o tem v miru in brez
nervoze razpravljali, in da bodo sprejeti še v takem času, da se bo lahko gospodarstvo kolikor toliko prilagodilo gospodarjenju v prihodnjem letu. Menim,
da bo to opozorilo verjetno dobrodošlo tudi zveznim poslancem, ki so navzoči,
saj bodo tudi oni v zveznih telesih storili vse, da se prihodnje leto ne bomo pogovarjali o gospodarjenju v letošnjem letu.
Predsedujoči Janez Vidmar: V razpravi bo sodeloval tovariš France
Petauer.
Franc Petauer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Dovolite mi, da se najprej opravičim, če bom mogoče nekoliko bolj kritično gledal na rezultate, ki smo jih dosegli v letošnjem letu, to pa toliko bolj, ker danes
že tretjič skoraj enako razpravljam o rezultatih družbenoekonomskih gibanj v
našem gospodarstvu. Moram ponovno ugotoviti, da ne morem priti do sklepa,
da smo dosegli bistvene premike v korist postopne stabilizacije in v korist
razbremenjevanja gospodarstva. Nisem nestrpnež, vendar čutim odgovornost
kot poslanec, da se na tem mestu razbremenim tistega, kar me nenehno tare.
Pri resolucijah, ki jih sprejemamo, menim, da nismo dovolj resni. Zelo
malo je postavk, ki so se uresničile. Pa še za tiste, ki so pozitivne, če jih nekoliko boij podrobno analiziramo, lahko ugotovimo, da se zelo hitro razpršijo
v kopici negativnih pojavov, ki se nam nenehno vključujejo v gospodarski oziroma družbenopolitični sistem. Zato bi že uvodoma apeliral na sestavljalce
osnutka bodoče politike družbenoekonomskih dogajanj, da resnično upoštevajo
stvarno stanje gospodarstva. Prepričan sem, da je gospodarstvo pripravljeno
sprejemati nova bremena, vendar morajo biti v ekonomski politiki za 1973. leto
jasna izhodišča, ki bodo omogočila pot k postopni stabilizaciji in k urejanju
notranjih razmer.
Če se lahko dotaknem nekaterih uspehov, se zrcalijo predvsem v povečanju
deviznih rezerv, v nekoliko povečani storilnosti dela, v povečanem številu zapo-
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slenih. Toda če slednja rezultata povežemo, vidimo, da se storilnost dela takoj
razvrednoti, saj se je hkrati povečalo število zaposlenih.
Ce preidem na negativne pojave, lahko kot 'enega poglavitnih pojavov ugotovimo še zmeraj močno inflacijo. Glede nelikvidnosti se rezultati v zadnjem
času ugodno razvijajo, vendar je še vprašanje, kako bo s tem ob koncu gospodarskega leta. Nepokrite investicije so prerasle vse meje, tako da je vprašanje,
ali lahko imamo še zaupanje, da bomo zajezili ta sila neugoden fenomen našega
gospodarstva.
Spominjam se razprave enega izmed članov izvršnega sveta, ki je poudaril,
da nam je dobro znano, katera so podjetja — letos jih je bilo okoli 40 — ki
povzročajo nelikvidnost. Prav tako je rekel, da poznamo podjetja, ki so povzročila nepokrite investicije. Teh je približno 10. Mogoče gre res za ključne gospodarske ali družbene investicije, ki imajo za Jugoslavijo kot celoto izreden pomen, vendar prav te ustvarjajo položaj, ki ga ne moremo razrešiti. Glede tega
menim, da je sedaj naloga ne pred družbenoekonomskimi, temveč predvsem
pred političnimi dejavniki naše družbe, da se ta problem reši.
Porušeni so dejansko vsi odnosi na tržišču, tako da se je danes zelo težko
gospodarsko opredeliti in določiti program, saj se že jutri pokaže kot nereden,
ker so dejavniki, ki delujejo na tržišču, v slabih odnosih. Porušeno je ravnovesje
med blagovnimi in kupnimi fondi, prav to ravnovesje pa nenehno pritiska na
povečanje cen oziroma teži po povečanju cen. Vprašanje politike cen so nezadovoljivo rešena in moramo priznati, da se v tem obdobju tega vprašanja nismo
lotili dovolj načrtno. Prepričan sem, da bi se to vprašanje lahko uspešneje reševalo v okviru družbene kontrole, saj vidimo, da sta takšna politika cen in
takšno stališče pripeljala mnoge delovne organizacije na rob rentabilnosti, mnogokrat pa jih celo onesposobile za uspešno sodelovanje na zelo zaostrenem zunanjetrgovinskem konkurenčnem področju.
Težave v trgovini so zaradi takšne politike in zamrznitve cen vedno močnejše. Ce vsi dejavniki stroškov naraščajo, združena pa je možnost akumulacije,
se je v trgovini moralo zgoditi, da ob koncu leta dohodek močno upada ter da
nastaja vprašanje uspešnega razvoja trgovine v okviru razvoja celotnega gospodarstva.
Kot sem že omenil, je pozitiven dosežek to, da so devizne rezerve narasle.
Želel bi poudariti, da bodo te rezerve zelo hitro splahnele, čeprav nekateri odgovorni forumi oziroma združenja zagotavljajo, da bomo prihodnje leto imeli
dovolj živil. Preseneča me, da takšne vesti prihajajo v javnost, ko dobro vemo,
da bo treba uvoziti okoli 250 000 ton sladkorja in da cena sladkorja na svetovnem trgu močno raste. Prav tako vemo, da bo treba uvoziti več sto tisoč ton
pšenice. Takšne izjave so zelo neprimerne, tako da ne vem, ali gre za zavajanje
javnega mnenja ali so zopet vmes nepoučeni krogi, ki menijo, da bomo naredili
čudež. Če omenim še surovinske zaloge v proizvodnji, lahko ugotovim, da bodo
ustvarjene devizne rezerve zaradi takšnih potreb v prihodnjem letu zelo hitro
skopnele.
Bremena gospodarstva se niso zmanjšala, ampak so se povečala. Z mnogimi
se verjetno strinjamo, predvsem s tistimi, za katera smo soglašali, seveda pa se
ne moremo strinjati z bremeni, s katerimi nismo soglašali. Zelo malo je občin
v Sloveniji in republik v državi, ki so presežke preteklega leta vrnili gospodarstvu v obliki naložb v rezervni sklad gospodarskih organizacij ali v obliki
zmanjšanja prispevnih stopenj. Tudi na tem področju vidimo, da se ne izpolnjujejo resolucije, ki smo jih sprejeli.
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Osebni dohodki so precej podivjali, kar je tudi odraz močne kupne moči.
Pri tem seveda mislim, da družbeni dogovor in samoupravni sporazumi niso
upoštevali vseh elementov ali pa niso dovolj čvrsto nakazali medsebojne povezave zagotovitve sredstev za razširjeno reprodukcijo in osebnih dohodkov.. Zahteva po povečanju osebnih dohodkov je bila seveda velikokrat upravičena
zaradi nenehne rasti življenjskih stroškov.
Posebno poglavje, katerega bi se želel dotakniti, je vprašanje neproračunske bilance federacije in njena likvidacija. Res ne vem, ali ne razumem pravilno
ocene gospodarskih razmer v Sloveniji, ki jo je izdelal zavod za planiranje, v
kateri piše v 8. poglavju tudi tole: »Še vedno niso razčiščena vprašanja razvrstitve koristnikov kreditov na tako imenovane znane in neznane v tistih primerih, ko je znani koristnik inozemskega kredita že položil dinarska sredstva,
inozemska sredstva pa so> se porabila za neznanega koristnika.« Sedaj ne vem,
ali še naprej vlada v vrhovih bančne administracije takšen nered, da ne
vemo, kdo pije in kdo plača. Iz tega kratkega odstavka, ki je uvodna misel
tega poglavja, razumem, da bo Slovenija po razdelitvi, ki je že znana, morala
prevzeti 723 milijonov dinarjev ali 72 milijard starih dinarjev. Treba pa je
razdeliti še 722 milijonov na Makedonijo, Slovenijo, Vojvodino, Kosovo- in republiko Črno goro. Ali to pomeni, da Slovenija lahko pričakuje nadaljnjih 200
milijonov ali nekoliko več, kar pomeni, da jo bo skupaj bremenilo 1000 milijonov novih ožiroma 100 milijard starih dinarjev? Zelo dobro se spominjam
razprave predstavnikov izvršnega sveta, ki so nam zatrjevali, da ima Slovenija
celo pozitivno bilanca. Želel bi, da nas kdo seznani, kaj je pravzaprav SR Slovenija prevzela in kakšne so njene obveznosti v okviru federacije. Zakaj te
obveznosti tako močno naraščajo?
Mojo pozornost je pritegnilo tudi poročilo o uporabi predpisov in ukrepov
/ za izvajanje ekonomske politike in stabilizacijskega programa v letu 1972, ki
ga je dala služba družbenega knjigovodstva. Na strani 26, točka 7 beremo:
»Do konca je treba urediti vprašanja odgovornosti vseh družbenih institucij
in vseh nosilcev javnih pooblastil. Zaradi pomanjkanja te odgovornosti se dogaja, da se na široki fronti ne sprašujejo in ne izvršujejo predpisi. Pogosto jih
ne spoštujejo in ne izvršujejo celo tisti, ki so sodelovali pri sestavljanju teh
predpisov.«
Zdi se mi, da je to zelo, lepo napisano. V tem domu smo celo sprejeli resolucijo o. vprašanjih odgovornosti in izpolnjevanja sprejetih obveznosti. Danes,
ko je pred nami pismo tovariša Tita in izvršnega biroja predsedstva Zveze komunistov, menim, da je vprašanje odgovornosti še toliko bolj pomembno. Bojim se, da nas bo pismo uspavalo v pričakovanju, mogoče je prevulgaren izraz,
da bo čarobno delovalo na vse, ki se ga bodo lotili s polno zavestjo. Menim,
da moramo storiti vse, tako gospodarski zbor in izvršni svet kot tudi drugi
družbenopolitični dejavniki, da uresničimo smernice, ki so dane v pismu, sicer
lahko pričakujemo še večja nesorazmerja. Moramo se vprašati, kdo je odgovoren za to, da do danes niso kaj več storili glede sklepov, ki smo jih sprejeli
in za katere smo menili, da so bili upravičeni. Pri tem ne mislim na celotno
resolucijo o ekonomski politiki za 1972. leto, saj je bila preveč optimistična,
vendar bi vsaj del tega morali uresničiti.
Predsednik Tone Bole : Kdo želi še nadalje razpravljati? V razpravi
bo sodeloval predstavnik sindikatov.
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Jože -Vid i-c: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Povolite mi, da vas seznanim s stališči sindikalne organizacije Slovenije do posameznih vprašanj, ki bi jih pa našem mnenju morali upoštevati, ko bomo
začrtali osnove družbenoekonomske politike za leto 1973.
Razumljivo je, da morama najprej realno oceniti politiko izvajanja stabilizacije v letu 1972. Za leto 1973 moramo resolucijo smiselno vsebinsko uskladiti
z ustavnimi dopolnili, ki se nanašajo na to področje. Upoštevati moramo, da
so v našem gospodarstvu tako imenovani bilančni problemi še vedno osnovni
problemi. Pri tem mislim na bilančna neskladja in na neskladja v blagovnodenarnih odnosih. Sedanji položaj na tem področju je posledica dejstva, da
samoupravni odnosi še vedno niso prevladujoči in da o dobršnem delu dohodka odločajo subjekti izven samoupravne sfere. Odločni premiki na tem področju bodo šele ustvarili pogoje, da bi Uspešno premagali neskladja tako v sferi
blagovno-denarnih odnosov, kakor tudi v delitvi nacionalnega dohodka.
Pripravljenost delovnih ljudi za izvajanje take ekonomske politike, ki ima
za cilj stabilnejše družbenoekonomske odnose, bo neprimerno večja, če bomo
realni pri opredeljevanju ciljev. To je toliko pomembnejše, ker bomo v prihodnjem letu morali bolj dosledno odpravljati tista žarišča, ki so V letošnjem letu
še vedno onemogočala resnično uveljavitev samouprave na vseh ravneh. Mnogo
dosledneje bomo morali odpravljati nelikvidnost, odločneje zmanjševati inflacijska gibanja, in vse vrste potrošnje postaviti v realne okvire: Po našem mnenju bi moral biti dokument zelo konkreten tudi glede izgub in nepokritih investicij. Stvarna gibanja kažejo, da smo pri teh naporih ostali na pol poti, ponekod pa še manj. Ena od redkih, uspešneje obvladovanih vrst potrošnje, ki bo
kolikor toliko v skladu s predvidevanji, je osebna potrošnja, kjer kljub raznim
pomanjkljivostim že delujejo samoupravni sporazumi. Obenem ugotavljamo, da
skupni dohodki prebivalstva kažejo drugačno, manj ugodno sliko, kar pomeni,
da bo tudi ta del treba ustrezno obvladati. To, kar sem rekel, seveda ne pomeni
zanikanja vseh pozitivnih premikov in uspehov v letu 1972, zlasti na področju
povečanja izvoza, zmanjšanju uvoza, povečanje deviznih rezerv in tako dalje.
Sindikati smo že imeli in imamo zelo konkretno opraviti š problemi, ki
imajo svoj izvor v strukturnih neskladnostih in njihovem prepočasnem odpravljanju. Zaradi tega menimo, da ne kaže ponavljati stare napake, ko smo strukturne neskladnosti le ugotavljali, temveč jih moramo že v dokumentu za prihodnje leto konkretno opredeliti, sočasno pa določiti prioriteto, metode in sredstva za njihovo odpravljanje. Ni namreč mogoče govoriti o strukturnih problemih, na primer na področju energetike, pri tem govoriti o električni energiji iz termoelektrarn, hkrati pa ne reševati vprašanja premogovnikov. Ravno
tako ne moremo govoriti o bilančnih neusklajenostih med predelovalno in bazično industrijo. Ravno tako je treba konkretneje opredeliti odnos med proizvodnjo
in blagovnim prometom ob hkratnem obvladanju tržnega gospodarstva in izpeljati med obema skupni rizik. Pri tem niti ne govorim o bančnem kapitalu in
o njegovi funkciji. Tudi pri sindikatih ni dileme o nadaljevanju stabilizacijske
politike. Še več, menimo, da jo je prav v interesu delavcev potrebno dosledno
nadaljevati. Seveda bo ta doslednost nujno povzročila tudi vrsto ekonomskih,
socialnih in tudi političnih zaostritev. Na te zaostritve moramo biti pripravljeni.
Biti pripravljeni pomeni, da mora biti sestavni del politike za prihodnje leto
tudi kompleten socialno-ekonomski program, z zelo konkretno opredelitvijo
možnih težav, vključno z ukrepi, kje in kako bomo kot organizirana družba
intervenirali.
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Ne moremo si predstavljati, da bi ostali brez vsaj približno točne ocene
možnih problemov, ki se bodo pojavili pri odpravljanju nelikvidnosti, pokrivanju izgub in pri prestrukturiranju nerentabilne proizvodnje. Doslednost v
stabilizaciji postavlja pred nas dve možni dilemi; ali bomo z nadaljnjim razvojem, s tako imenovanim podružbljenjem potrošnje in socialnimi programi
omogočili družinam z najnižjimi dohodki, da prenesejo breme stabilizacije ah pa
bomo v okviru delitve dohodka po delu z nadaljnjimi korekcijami najnižjih
osebnih dohodkov, iz ekonomske kategorije, naredili socialno kategorijo. V tem
smislu je treba zastavljeno politiko na tem področju nadaljevati, pri čemer nam
bodo potrebni točni in pravočasni statistični podatki, kajti brez točnih in
sprotnih podatkov to delo ne bo mogoče strokovno dobro opraviti.
Kar zadeva ostale probleme, ki naj bi bili obdelani v resoluciji o ekonomskem razvoju za prihodnje leto, bomo sindikati stali za to, da morajo tako
v republiki, kot v federaciji, sestavljalci računati z realnimi osnovami in izhodišči, da ne bomo z utopičnimi prognozami delavcev najprej mobilizirali,
potem pa razočarali. Kajti če bomo naredili to, potem ne moremo računati,
da bo zavzetost za izvajanje na primerni ravni.
Dal bom še nekaj pripomb o družbenem dogovarjanju in samoupravnem
sporazumevanju o delitvi dohodka in osebnih dohodkov. Izhodišča nam morajo biti ustavna dopolnila. V tem smislu bo potrebno pripraviti koncept celotne
vsebine in organizacijske zgradbe sporazumevanja in sicer tako, da bo ustrezal
samoupravnemu položaju delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela.
Pri tem mislimo, da je potrebno izdelati sistem samoupravnega sporazumevanja za celotno sfero družbene reprodukcije in ne da se sporazumi sprejmejo
samo na področju delitve osebnih dohodkov. Kritične ocene dosedanje prakse
in politične razprave tudi v ostalih družbenopolitičnih organizacijah nedvomno
kažejo, da je na tem področju moč hitreje napredovati. V končnem besedilu
dokumenta o ekonomski politiki za prihodnje leto želimo sindikati še razpravljati, zato smo prepričani, da bomo dokument dobili pravočasno. 2e sedaj
naj povem to, da bi ta dokument praviloma morali sprejeti že v tem letu.
Hvala za pozornost!
Predsednik Tone Bole: Besedo ima poslanec Jože Lesar.
Jože Lesar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ne bi
se spuščal v kvantifikacijo teh dokumentov, ker je bila njihova ocena že podana.
Dotaknil se bom problema, ki je po mojem mnenju zelo pomemben. Gre
za vprašanje funkcionalnosti in naše organiziranosti, to je za finančni načrt
celotnega gospodarstva naše republike. Kadar govorimo o vseh elementih gospodarstva, začnemo navadno govoriti o delitvi, to je o tem, kako bomo potrošili. Da bi se vračah nazaj, na odprte probleme ustvarjanja dohodka, na
to, koliko je organizacijsko, funkcionalno, tehnološko in kadrovsko itd., usposobljena mašina, ki ustvarja ves dohodek, v zadnjem obdobju, pa v tem gradivu sploh ni odgovorov. Mislim, da je glede organiziranosti vsega tega, kar
je v gradivu izvršnega sveta na 29. (strani navedeno, da »je treba imeti pred
očmi tudi politične spremembe izražene v ustavnih dopolnilih, ki so utrle pot
določenim predpostavkam za razreševanje aktualnih ekonomskih problemov,«
zelo malo rečeno.
Ce upoštevamo, da je proces oblikovanja temeljnih organizacij združenega
dela v praksi preveč enosmerno postavljen in orientiran, je zato nerealno pri-
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čakovati, da bomo s tem procesom lahko razrešili vso gospodarsko problematiko.
Ta proces ima absolutne politične in socialne prednosti, hkrati pa tudi negativne posledice, ki se bodo pokazale, če bomo ostali pri tako enosmernem
kurzu.
Vsi vemo, da bo atomizacija, ki je že karakterističen proces za naše gospodarstvo, dobila na svojem pomenu, da bodo razna nasprotna pojmovanja doživela poraz, posebno glede na to, da se kot glavna ovira v tem procesu postavljajo danes tehnokratsko-birokratske sile in odpori. Verjetno pa je res, da
vodilni gospodarski kader dokaj pasivno stoji ob strani v tem procesu. Vprašati
se moramo' zakaj? Zaradi tega, ker nimamo kompleksnega izhoda iz ustavnih
amandmajev. Samo govorimo o ustavnih amandmajih, nihče pa do sedaj iz
teh ustavnih amandmajev ni oblikoval kakršnekoli koncepcije, kako ta celoten
kompleks ustavnih amandmajev praktično izvajati. Zadostuje nam tukaj, če
slišimo, da nam ustavni amandmaji narekujejo oblikovati TOZD, da jih moramo izvajati. Kako? Ali je to res sedaj samo vprašanje? Ce nimamo izdelanih
političnih, organizacijskih in funkcionalnih modelov, ali je potem sploh čudno,
da vse skupaj postavljamo v nekakšen brezzračen prostor, da padamo v stanje,
ki organizacijsko ni pripravljeno, da bi se sprejeli in oblikovali ti ustavni
amandmaji. Odgovor je na dlani. Zamerim predlagateljem in oblikovalcem tega
dokumenta, da v tem času ponavljajo takšno obliko dokumenta. Čeprav tovariše, ki so to naredili, zelo cenim, pa vendar hkrati menim, da ponavljajo
resolucijski karakter dokumenta. Povem vam, če bo na podlagi tega in tako
kot je predloženo ponovno oblikovana tudi resolucija za leto 1973, to je v obliki,
ki jo poznamo iz prejšnjih let, bom glasoval z obema rokama proti. Današnji
čas zahteva, da odstopimo od takih resolucij, ki so samo načelne, ki samo naštevajo, kaj je treba delati in ne povedo kako. V jedru moramo zagraditi probleme, o katerih govorimo že nad leto dni. Ce ta čas ne bomo izrabili v takšnem
smislu, potem nismo sposobni niti poklicani, da bi res reševali vprašanja gospodarskega napredka.
Mislim, da je proces oblikovanja temeljnih organizacij združenega dela
karakteristika vseh političnih in samoupravnih sprememb. To je sicer točno,
vendar smo lahko prepričani, da samo v sedanjem političnem in socialnem trenutku tega procesa s tem nismo napravili praktično nič oziroma smo napravili
prej škodo kot korist. S tem procesom preoblikovanja temeljnih organizacij
združenega dela moramo hkrati oblikovati drugosmerni proces povezovanja
temeljnih organizacij v sisteme, ki bodo sposobni načeti tista najbolj aktualna
vprašanja, katera so se nakopičila v našem gospodarstvu. Pri tem mislim na
monopolizacijo, na centre moči, o katerih govorimo že leto in pol, vendar samo
govorimo, da so banke postali monopoli, da je proizvodnja vsak dan bolj v večji
odvisnosti od njih. Ravno tako govorimo, da so razne trgovsko-uvozne in tudi
druge organizacije, postale monopoli, ki proizvodnjo spravljajo v večjo odvisnost. Mislim, da je ta trditev pravilna, z njo se strinjam. Pravimo, da je diskriminacija v okviru enega podjetja, če ima .več obratov, če niso oblikovane temeljne organizacije združenega dela, da je samoupravna diskriminacija do
tistega delavca, ki dela v tej tovarni. To je točno, samo to je miniaturna diskriminacija glede na diskriminacijo, ki se danes oblikuje na relaciji proizvodnja
— centri moči, pa naj bo to banka, trgovina ali druga podobna organizacija.
Mislim, da organi, ki so za to postavljeni, ne smejo iti in ne morejo iti pri
oblikovanju ekonomske politike po taki poti, da še naprej delamo napake, ki
smo jih delali v zadnjem obdobju, ko smo samo z resolucijami skušali pomiriti
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javnost, in se kot kajakaši izogibali tistim čerem, ki nas zadržujejo, čeprav vsi
vemo, da je cela vrsta nerešenih problemov gospodarjenja. Še več. Mislim, da
ni slučajno, da lahko ugotavljamo, na podlagi vseh teh primerov, ki jih registriramo pri nas in v drugih republikah, da smo s funkcionalnostjo v sedanjih
gospodarskih organizmih zašli v krizo. To krizno situacijo, kot vse izgleda, nočemo analizirati in nočemo ugotoviti, zakaj se ti problemi ne rešujejo.
Najlažje je razporedti vodilno strukturo nekega podjetja, težavnejše pa je
potem naprej reševati probleme. Če bomo segali samo po takih metodah, naj
se ta moja pripomba ne razume kot zagovor določenih struktur, vendar menim,
če bo tako šlo naprej, bomo psihološko demobilizirali in razvrednotili vse tiste
sile, ki so v bistvu zelo poštene, ki bi želele delati, samo ne vedo kako, ker to
ne more eno podjetje samo rešiti, tudi če je veliko.
Poznam primer panoge, ki ima velika podjetja, v katerih je zaposlenih tudi
po 2500 in več delavcev. Ce bi ta podjetja primerjali, v kakšnem odnosu so do
trgovine, oziroma bolje rečeno do ene banke, potem bi analize ugotovile naravnost strahotno podrejenost. Ne vem žakaj te stvari niso omenjene, zakaj
se v tem procesu, ki ni samo političen in socialen, ampak je tudi upravnoorganizacijski, zakaj ta upravno-organizacijska funkcija ne prihaja do izraza,
zakaj se ne gre v smer iskanja demokratičnih izhodišč in oblik, da bi se naše
gospodarstvo boljše organiziralo. Vsaj za mene je očitno, da je rast gospodarstva pri nas prišla do točke, ko mu sedanje organizacijske oblike ne ustrezajo. Prišlo je do tako velikega tehnološkega in tehničnega napredka, da le-ta
zahteva organizacijo vseh gospodarskih struktur na višji ravni.
Mislim, da so to problemi, ki jih kot nestrokovnjak gotovo ne bom razreševal, ampak vem, da so, ker jih čutimo.
Moramo se vprašati, kje je naša znanost in naši izvršilni organi, ki so
največ odgovorni, da ta vprašanja analizirajo in ocenijo ter nakažejo in oblikujejo, kako naj bi jih reševali. Moram reči, tovariši, da naša družba ne porabi
malo denarja za našo ekonomsko znanost in za druge organe. Mislim, da so
to vprašanja, mimo katerih predvsem v tem času ne moremo iti.
Mislim, da bo slabo, če bomo ostali samo pri tem procesu, to je pri rešitvah,
ki so se oblikovale do danes v okviru obstoječih organizmov. Vse se dela kot
da je glavni problem, kako obstoječa podjetja že tako razdrobljenega gospodarstva še bolj atomizirati. Nekaterim je danes glavni problem v tem, da se
sedaj razrešijo omenjeni odnosi, ker včasih delajo do obnemoglosti. To gledam
na terenu. Ljudje se trudijo, da bi v eni tovarni v enem objektu, ki ima površino 2000 m2, postavili meje temeljnim organizacijam združenega dela. Gremo
do obnemoglosti do takih rešitev namesto, da bi tudi rekli drugače, da je lahko
v širših konceptih panoge, eno veliko podjetje s 1000 ali 1500 delavci lahko
ena sama temeljna organizacija združenega dela v okviru večjega integracijskega kompleksa. V to smer pa naša misel ne gre. Mislim, da je to neodpustljiva stvar, da se tako enostransko ustavljamo pri teh problemih, da le v načelu rečemo: poznamo ta in ta ustavni amandma — izvršujte ga! Po drugi
strani, poznamo samo konkretno politična akcijo, ki je v redu, vendar je enosmerna, ker pa je taka, potem ni v redu, ker bi morala biti kompleksna.
Kako naj bi razreševali te probleme v našem gospodarstvu? Razumljivo
je, če bomo ostali pri tej enosmernosti, da bodo potem pri večji razdrobljenosti
gospodarstva še bolj prihajali do izraza razni monopolni centri, ki bodo izkoriščali proizvajalce. Dejstvo je, če nečemo biti demagogi: kje je delavski razred?
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Prav gotovo ni v bankah. Delavski razred, o katerem toliko govorimo, je v proizvodnji in je v podrejenem položaju.
Ce bi se lotili reševanja teh problemov v več smereh in vzeli kot izhodišče
ustavne amandmaje, bi po mojem našli izhod iz tega, da bi lahko imeli temeljne
organizacije združenega dela, tako da ne bi le pet delavcev oblikovalo to temeljno organizacijo, tri drugo in sedem delavcev v tretjo v okviru ene tovarne,
ampak bi vzeli širšo celoto in oblikovali te organizme ob upoštevanju tehnoloških in ekonomskih razlogov za možno samostojnost temeljne organizacije združenega dela. Vse to bi potem navezovali v višje oblike in obkrožali na ta način
centre moči, ker jih s politično kampanjo politično ne bomo rešili. Če ne bomo
organizirali in sistematično začeli s takim delom, bo prišlo do tega, da bomo
prisiljeni uporabljati sistem »trde roke«, da bi razbili te monopole. Ne vem, če
je to pametna pot. Verjetno bomo šele potem tudi ugotovili, da to ni bila
pametna pot.
Nisem trgovec in ne poznam v zadostni meri teh vprašanj, vendar vem,
kaj se dogaja. Mogoče je, da so organizacije, ki se ukvarjajo z domačim trgom,
v drugem položaju kot tiste organizacije, ki se ukvarjajo s prodajo industrijskih izdelkov na domačem in zunanjem tržišču. Vendar vem, da se dogaja, da
kljub družbeni kontroli vseh cen ni nobena .redkost, da se poleg marž, ki so
zakonito določene na liniji proizvajalec-trgovina, zaračunavajo tudi taki rabati,
ki zavzemajo strahotno višino 10% ali 15 %> od vrednosti blaga. Ce temu dodamo še 18 ®/o maržo, imamo kar 35 '%>, ki gre trgovini. Proizvajalec je v položaju, da mora to sprejeti, ker sicer nima več milijardne vrednosti blaga kam
prodati, ker nima lastne trgovske mreže. V nekaterih primerih so kanali prodaje tako zoženi, da se mora pristati na težke pogoje. Ali to ne vedo tovariši,
ki so sestavljali to gradivo? Zakaj se ne odkriva to, kar se dejansko v praksi
dela pri bankah? Imamo primer Ljubljanske banke, ki noče dati 4 milijarde
starih dinarjev manj kredita za investicijo za isto količino proizvodnje ivernatih.plošč, to je za kredit za potrebe rekonstruirane tovarne, ki teče že 12 let.
Rajši se odloča za novo tovarno, ki je 4 milijarde starih dinarjev dražja, čeprav
je na drugi strani že utečena skupina strokovnjakov, čeprav je tista tovarna
ob tovarni pohištva, ki ima največjo kapaciteto v Jugoslaviji. Ne vemo, kam bi
se človek obrnil, ali naj kolektiv odločno pove, da je to razsipanje, da je svinjarija, kar se. počenja z družbenim denarjem, ki ga nimamo dovolj. Nihče se neče
konkretno v to vključiti. Takšni smo in takšna je sposobnost konkretnega ukrepanja naše družbe. Kako naj nas potem na tej kritični stopnji, v kakršno smo
zašli, rešuje resolucija z nekimi splošnimi načeli, z nekimi vizijami? Zopet bomo
dobili lepo sliko o našem gospodarstvu in bomo na koncu leta prišli na sejo in
videli, da to ni lep dokument, ampak je to> le pošasten zmazek. Menim, da je
čas, da tu drugače postavimo nekatere stvari, če hočemo, da bo naša socialistična ladja plavala po tistem toku naprej, kot je sioer njena politična orientacija.
Če omenim še vprašanje investicij. Pri tem mislim le na bilanco investicij.
Imamo precej nepokritih investicij. Ah se je kdo vprašal, kakšna je struktura
teh investicij in kakšen je njihov namen? Ali so bile te investicije dejansko
racionalno uporabljene ali ne? Imeli smo razne primere. O tem je že govoril
govornik pred menoj o sestanku, ki je bil pred enim tednom v neki tovarni,
pripovedujejo kovinarji. Ta tovarna ima kapaciteto pomivalnih korit za gospodinjstvo, s katero pokriva okoli 50 °/o naših nacionalnih potreb. Hkrati gradijo v naši republiki še tri tovarne, vsaka s po Več kot milijardo in pol do
8
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dveh milijard vrednosti. Tako bomo prišli na kapaciteto, ki bo dvakrat pa pol
večja kot so nacionalne potrebe. Vse se gradijo na bazi uvoza nerjavečih jekel.
Kdo je v tej družbi tisti, ki bo to preprečil? Kje se kaj podobnega dogaja v
kakršnemkoli organiziranem gospodarstvu? Prej smo slišali besedo organizirana družba. Zakaj sami sebi lažemo? Hkrati poslušamo tudi to, da za 20 ®/o
in tudi 25 % zmanjšujejo proizvodnjo največja najbolj renomirana podjetja
lesne industrije ali jo celo ustavljajo, zato ker nimajo surovin, zato ker se
surovine izvažajo v Italijo. Kdo je tisti, ki je tega kriv? Koliko naporov je bilo
vloženih, da bi se na nek način zavrlo ali storilo karkoli. Vse je kot bob ob
steno. Kdo je zdaj tisti, ki naj te konkretne zaplete rešuje in kako naj jih
razrešuje? Kako mora koncepcija ekonomske politike za leto 1973 iti mimo teh
konkretnih zapletov, ki jih je še veliko podobnih tistim primerom, ki sem jih
povedal. Ne moremo delati tako, tovariši, če hočemo opravičiti svoj obstoj v
tem domu!
Postavlja se vprašanje, ali res moramo, če smo se odločili za tržno gospodarstvo, obenem spoštovati zakonitosti. Imamo namreč poleg socialistične zakonitosti še neke druge zakonitosti, to je zakone, ki delujejo v tržnem gospodarstvu, ki govore o tem, kako se moramo obnašati. Ali mora res naša ekonomija iti skozi tiste zgodovinske stopnje, stopnje razvoja kapitala kot je tržni,
industrijski, finančni, državni? Vemo, da so vse te stopnje izhajale ena iz druge,
da so povzročali strahotne svetovne pretrese. Ali bomo šli trenutno tako naprej? Vse kaže, da nas na tem področju stihija potiska iz ene krize v drugo
krizo, če bomo hoteli prebiti naprej.
Še enkrat se vrnem nazaj, na že zastavljeno vprašanje: kje je naša ekonomska znanost, ki ni slabo kadrovsko zasedena? Ah je orientirana na to, da
nam z analizami in ocenami oblikuje izhodišče, kako naj se obnašamo? To ni
samo predmet sporazumevanja, ampak stvar posluha za zakonitosti, ki objektivno delujejo v tržnem gospodarstvu.
Ne vprašajo nas, če hočemo ali nočemo, velikokrat je tako, da se lahko
obvlada in se zaradi tega moramo obvladovati, tako da ni vse prepuščeno anarhiji. Končno je res, da demokracija ni anarhija. Mislim, da je pri nas mnogo
elementov, ki nas podkopavajo prav na tem področju. To so tudi vprašanja,
ki jih ne moremo prepuščati samo političnim organizacijam. Tu gre predvsem
za realizacijo ustavnih amandmajev, čeprav je daines taka praksa. Moramo najti
poti in načine, da bomo na tem področju dosegli predvidene rezultate. Opravičeno zmerjamo tehnokratske strukture, ki so vključene v te procese. Gospodarstveniki si želijo dobre orientacije, želijo red. Mislim, da bi morala dokumentacija in oblikovanje resolucije za leto 1973 upoštevati tudi elemente, ki
sem jih skušal poudariti, in misel, ki sem vam jo želel posredovati. Hvala lepa!
Predsednik Tone Bole: Besedo ima poslanec Ferdo Papič.
Ferdo Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Ob obravnavi izvajanja politike družbenoekonomskega razvoja za leto 1972
in možnosti razvoja za leto 1973 bom podal nekaj misli.
Sodeloval sem že v razpravi na skupni seji odbora za proizvodnjo in blagovni promet in odbora za finance našega zbora. Podpiram vse predloge, ki so
bili podani že tam, kakor tudi nekatere nrsli, ki so jih sedaj podah predsednik
in ostali poslanci. Mislim, da se vsako leto znajdemo skoraj v isti situaciji. Tisti,
ki smo že nekaj let v tem domu, tedaj lepo povemo, kaj vse bomo narediti, ko
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pa pregledujemo letno bilanco in končne rezultate, ismo navadno izredno deprimirani. Menim, da je končno čas, da moramo glede tega biti večji realisti.
Kaj je mogoče izvršiti, naj se opredeli kot naloga. Zato se potem moramo res
boriti, da se tudi izvede. Osnovne naloge, ki je bila podana že v vseh dosedanjih
dokumentih, se moramo držati. Če smo torej rekli, da moramo presežke proračunov in samoupravnih skupnosti vrniti gospodarstvu, potem mislim, da bi
se to moralo kljub temu, da ti zneski niso visoki. Predstavniki republike so
sicer rekli, da je vprašanje ali bo proračun izvršen. Vem, da je v občini, kjer
delam to nujno. Nujna akcija bi bila, da se vsaj ti presežki, ki nastajajo tam,
vrnejo gospodarstvu, da se znižajo prispevne stopnje. Ne čutim nikjer nobene
volje, da bi se ta naloga izvedla. Mislim, da bi tu moral biti izvršni svet tisti,
ki ima pokazatelje, iz katerih se vidi, kako je s presežki. Izvršni svet bi to
akcijo moral sprožiti. Morali bi se o tem dogovoriti, kajti časa do konca leta
imamo le še mesec in pol.
Drugače je tako, da vsak na svojem delovnem mestu špekulira, kako bi te
presežke usmeril drugam ne pa vrnil tam, kamor smo jih glede na že rečeno
v resolucijah o naši ekonomski politiki že predvideli, to je v gospodarstvo.
Sprašujem se tudi, kako je bilo zelo dosti rečeno o tem, da niso doseženi
izvirni dohodki zveznega proračuna. Nikjer nam se ne pove, zakaj se je to
zgodilo, od kje bo to potrebno pokriti. Mislim, da je čas, da »nalijemo čistega
vina« in da potem jasno vemo o vseh teh zadevah.
Ravno tako na primer, se je danes zelo veliko že govorilo o cenah. Mislim,
da je nevzdržno tako sproščenje cen, kot se je to dogajalo v letu 1972. Mislim,
da je treba te zadeve reševati bolj kompleksno. Navedel bom samo en primer.
Gre za proizvodnjo mleka. Tisti, ki v glavnem daje mleko končni porabi, je
bil s politiko oen lahko kar zadovoljen, tisti, ki mleko rabi v nadaljnji proizvodnji kot sta na primer tovarni v Murski Soboti in v Kobaridu, so popolnoma »na psu«. Tako je sedaj vprašanje, ali bosta ti tovarni sploh pozitivno
končali letošnje poslovanje ali pa bosta imeli celo izgubo.
Ravno tako lahko podoben primer ugotovimo v naši pohištveni industriji.
Marsikje imamo kvalitetne in zelo dobre proizvode. Glede na to, ker smo neelastični, imamo na jugoslovanskem trgu to pohištvo samo kot vzorec. Navedel
bom samo primer rustikalnega pohištva. Ali z rustikalnim pohištvom, ki stane
1 ali dva milijona, res pomagamo socialno najbolj šibkemu sloju ali pa zaradi
tega, ker tu ni ustreznega trga, to vprašanje ne rešimo. Zaradi tega jih imamo
le v ogledalu ali v nekaterih izložbah. Proizvajalec se mora truditi, kam bo to
plasiral ali na zahodni, vzhodni ali tretji trg.
Ravno tako je s cementom. Mislim, da je bilo zvezno stališče glede proizvodnje in uvoza cementa nevzdržno. To vprašanje nismo razrešili. Zato je bila
vprašljiva končna rešitev, da so se cene cementa s povečanjem prometnega
davka toliko povišale. Ugotavljam, da je ta dom bil prvi, ki je zahteval pri
zveznih organih, da se na primer za lesne proizvode prometni davek zniža.
Ta tarifa se je res znižala na 12 ,0/o. Ko smo zahtevali znižanje še na 6se
je končno s sklepom ZIS prometni davek ponovno povišal na 27,5 %. Potem
nastanejo tiste anomalije, ki jih je v zadnjem času omenjal v svojih vprašanjih in razpravah tovariš Ster, ki ga danes ni tu. Tu so vzroki, da blagovna
proizvodnja v kmetijskem sektorju pada in da ni lesa. Mislim, da je to več
vprašanj, ki jih je treba reševati kompleksno.
Se bolj problematično je vprašanje, ki sem ga v tem domu že večkrat
omenjal, je vprašanje kmetijstva. Mislim, da se bomo le morali odločiti, za
8*
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določeno prestrukturiranje predvsem izven proračunske bilance. 2e takrat, ko
smo se pogovarjali o vprašanju kmetijstva, je bilo rečeno, da bomo potem pokrili v Sloveniji 82 Vo prehrambenih potreb. Mislim, da ni večje sramote kot
je to, da bomo kmalu uvažali vse od mesa, žita, pšenice in ne vem še kaj.
Mislim, da lahko danes trdimo, da sta v vseh 20 ali 25 letih bila oba sektorja
kmetijstva, to je družbeni in privatni, izredno zapostavljena.
Pri nas v hribovitih krajih ne gre samo za proizvodnjo mleka in mesa.
Trdim, da gre za obstoj kmetov in da je že skrajni čas, da tudi glede tega
sprejmemo določene ukrepe. Večkrat sem že povedal, da se občinske blagajne
počasi praznijo, ker ne morejo več beneficirati obrestne mere in dajati kredite
za preusmeritev kmetij, ker , so ta sredstva minimalna. Nekaj sredstev smo
skoncentrirali v republiki, čeprav so bile pripombe, zakaj bi plačala tudi Ljubljana, ki nima nobenega kmeta, vendar se je to sicer zelo počasi realiziralo.
Menim, da se mora biti čim bližje potrošniku in proizvajalcu.
Nadalje menim, da o tako imenovani nelikvidnosti že preveč govorimo.
Program sanacije in postopnega odpravljanja nelikvidnosti naj sprejme zvezno
predsedstvo, ker smo v nasprotnem slučaju vedno manj likvidni. Ce analiziramo te številke in pregledamo bilance, vidimo, da slovensko gospodarstvo že
šest ali osem mesecev dejansko financira druga območja. To je bilo zelo lepo
povedano. Sedaj točrio vemo, kje so izvori nelikvidnosti. Vem, da ni lahko podjetja, ki imajo 1000, 2000, 5000 ali celo 10 000 delavcev, likvidirati, ampak po
svetu ekonomika pozna le dvojne možnosti za taka podjetja: ali sanirati ali
jih likvidirati, drugih možnosti ni, če za njihov razvoj ni perspektiv. Naj se
torej da možnost razvoja nekaterim drugim gospodarskim organizacijam, ki
ne pogojujejo svoj nadaljnji obstoj le z neprestanimi finančnimi injekcijami.,
Moramo torej njihovo proizvodnjo prestrukturirati in jih postaviti v drugačen
položaj, torej moramo jih sanirati ali pa končno likvidirati.
Izredno me tudi moti to, da smo sedaj združili našo elektrogospodarstvo,
ob vsaki razpravi pa lahko poslušaš, kako nam 'grozi v letošnjem letu 12 milijard starih dinarjev izgube v EG. To pomeni, da bo to vprašanje ponovno
prišlo pred ta dom, ki naj to razrešuje. Ne vem ali je to zaradi tega, ker nekdo
napihuje stroške ali povečuje amortizacijo in drugo. S tem se prikazuje pred
družbo, kako velike probleme imamo in sprašuje, kakšno je naše nadaljnje
izhodišče. Tako se potem na drugi strani ne ve, kako bi to vprašanje rešili.
Mislim, da je izredno kratek čas, da se tudi te zadeve rešijo. Marsikje pravimo
za elektrogospodarstvo: to ne bomo gradili, ono bomo gradili, zaradi varstva
narave. Mislim, da moramo tudi pred ta dom priti z rešitvami, ki so za slovenski narod najpomembnejše, ki so tudi iz ekonomskih razlogov najbolj utemeljene. Danes ne moremo dovoliti samo pod to ali ono pretvezo, da bomo
gradili najdražje objekte. Še danes nimamo dokončno izbrane lokacije električnih central kljub temu, da se leti 1974 in 1975 približujeta. Tedaj bo za
Slovenijo bilanca elektrogospodarstva izredno negativna.
Ob koncu bi rekel, da moramo verjetno v resoluciji oziroma v dokumentu,
ki ga bomo sprejeli, opredeliti tudi nalogo, za katero moramo konkretno določiti: to so naloge republiške skupščine, to so naloge izvršnega sveta, to pa
so naloge občinskih skupščin. Potem bomo lahko s prstom pokazali, ti niso izvršili nalog. Potem se bomo lahko tudi vprašali, zakaj jih niso izvršili. Tako
bomo lažje naredili bilance. Do sedaj smo se vedno znašli v jesenskem času,
kot letos je to že tri leta, da lahko le ugotavljamo, da zadane naloge, na žalost
nismo izvršili zaradi številnih objektivnih in subjektivnih težav. Hvala lepa.
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Predsednik Tone Bole: Besedo ima poslanec Jurij Pirš.
Jurij Pirš: Tovariš predsednik^ tovarišice in tovariši poslanci! Mislim,
da gospodarski zbor lahko ugotovi, da si je v celotnem času svojega delovanja
vneto prizadeval, da bi spremljal naš družbenopolitični in ekonomski razvoj.
Tukaj smo sprejemali niz resolucij, sklepov, priporočil in planov, vidimo pa,
da so rezultati le deloma zadovoljivi. O tem smo že slišali v današnji razpravi,
da smo nekje delno uspeli, na številnih področjih pa nismo uspeli. Moje mnenje
pri tem je, da bi morali res zaostriti politično odgovornost vseh tistih, ki so
odgovorni za neizvajanje nalog. Najprej je potrebno, kot je prej rekel tovariš
Papič, opredeliti odgovornost za vsako področje, na vseh ravneh. Še posebej
pa je po mojem mnenju po stari politični resnici potrebno zaostriti to odgovornost na vrhu, ker od tam izvira največ. Ce se tam ne držimo meril in dogovorov,
iz tega potem izvira največ nereda in zla.
Zdaj je ugoden političen trenutek, da se vsi angažiramo in da maksimalno
podpremo to, kar nam je dalo v roke zdaj Titovo pismo in vse akcije naših političnih organov. V tem ugodnem trenutku res ne smemo izpustiti iz rok splošno
pripravljenost za akcijo, ker kasneje ne vem, če bo še priložnost.
V zvezi z resolucijami in spremljanjem našega družbenoekonomskega razvoja je tovariš Dolenc rekel, da bi naj v prihodnje že po polletni bilanci delali
plan za naslednje leto, na podlagi izkušenj, ki bi jih dala taka bilanca. To pozdravljam in mislim, da smo ravno o tem, kdaj naj bi se bilance delale, na
našem zboru že precej govorili. Razen tega pa bi morala biti kvaliteta takih
resolucij oziroma planov boljša, z realnimi izhodišči, to je s takimi izhodišči,
ki bi jih res lahko ob upoštevanju nekih normalnih odstopanj tudi dosegli.
V resoluciji bi seveda morala biti rešilna osnova in odgovornost na vseh nivojih,
najboljše z roki za izvršitev. Roki bi morali biti v vseh resolucijah, če ne taka
resolucija nima pomena.
Tovariš Bole je v svoji razpravi tudi predlagal, da naj bi nam izvršni
svet kmalu poročal, kako bo to izgledalo v letu 1973, ko bodo začeli veljati vsi
ukrepi proti nelikvidnosti, ki so pripravljeni, v kakšni situaciji se bomo takrat
znašli. To naj bi bila vsaj neka groba analiza tega, kar nas bo takrat čakalo
in kakšne bodo posledice, da že spet tega ne bomo čakali nepripravljeni. V nasprotnem primeru bodo ti ukrepi izgubili na efektu ali vsaj delno bo zmanjšan
efekt takih ukrepov.
No, konkretno je bilo že precej iz vseh področij povedano in analizirano.
Govorniki pred menoj so osvetlili razna področja našega družbenoekonomskega
življenja. Samo na kratko bi omenil še infrastrukturo. Tovariš predsednik
zbora je dejal, da bo v prihodnje naloga, tako na republiški kot na zvezni
ravni v tem, da se sistemsko začne reševati tako energetske kot tudi prometne
infrastrukturne probleme. Mislim, da je to nujno potrebno. V prometni infrastrukturi vidimo na primer, da akumulativno st pada. Stara neskladja, o katerih
smo že govorili, v posameznih prometnih panogah, so še z večjo silo prišla na
dan. Vidimo, da je ravno železnica zaradi svojega neurejenega statusa nosilec
največjih izgub v naši republiki. Veliko smo že govorili o vseh predlogih, kako
naj bi se ta zadeva rešila. Spomnimo se, ko smo sprejemali zvezne amandmaje,
da smo se pogovarjali o tem, ali naj zveza rešuje osnove naše prometne politike ali ne. Tedaj je bilo rečeno, da to ne bi bilo zaželeno, ampak da je bolje,
če to prevzame republika. Ker je to zvezni problem, mislim, da je potrebno,
da se naša republiška vlada zavzame v zveznih organih za to, da se ti problemi
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enkrat vendarle do konca razčistijo in da se lotimo pametne in splošne družbeno koristne prometne politike v naši domovini. Predlagam, da bi to tudi
v mnenju našega zbora še malo bolj poudarili, ko bomo predlagali mnenje našega zboria ali pa o poročilu odborov. V poročilu odborov je doslej premalo o
tem napisano, glede na to, da gre za dokončno razčiščenje tega problema.
Hvala lepa.
Predsednik Tone Bole: Dovolite, da se dogovorimo zaradi nadaljnjega dela. Prosim, koliko poslancev še želi sodelovati v razpravi k tej točki?
Javljata se dva poslanca. Predlagam, da to razpravo zaključimo, da ne prekinjamo zbora in da zaključimo sejo v eni potezi ter tako izčrpamo dnevni red.
Tovariš Vavpotič, prosim!
Rudi Vavpotič: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Ne bi želel
zavleči razprave in ponavljati stališč poslancev. Zdi se mi vendar, da je nujno,
da se spomnimo razprav zadnjih let, v katerih sem deloval in opozarjal tudi na
politične posledice, ki jih bomo doživeli v letu 1972, kolikor ne bomo uresničili tistih stabilizacijskih elementov, ki so bili predlagani v resoluciji zelo
posplošeno. Zaradi tega se bom na kratko omejil predvsem na nekatre konkretne operativne naloge — če hočete tudi — stališča, za katere menim, da
bi jih bilo treba v izhodiščih za leto 1973 omeniti in konsekventno vgraditi
tako, da bi delovala na stabilnost v Sloveniji, kot tudi v celotnem jugoslovanskem prostoru.
Omejil se bom na problem sprostitve uvoza nekaterih proizvodov. Menim,
da moramo glede na opozorila, dana v diskusiji, nujno doseči tudi sprostitev
cen repromateriala za tiste proizvode, ,pri katerih je dana sprostitev tudi za
finalni proizvod. Če hočemo dati podporo proizvodnji in industrijskim kooperacijam in s tem potrošiti najmanjša sredstva za kvalitetno robo na našem
tržišču, potem to ni le uvoženi izdelek, ampak je verjetno najboljši tisti minimalni repromaterial, ki pride v proizvod, ki rešuje kvaliteto. O tem v predloženih gradivih ni podatkov, da so se dali ustrezni predlogi v zvezi s tem.
Menim, da to ne bi smelo biti izpuščeno, saj je v škodo nadaljnje izgradnje
industrije in našega delovanja na mednarodnem področju. Menim, da so več
ali manj vse panoge na tem področju zainteresirane za to. Na ta način bomo
razvili tudi pravo konkurenco, ker bomo sicer dosegli obratni položaj. Lahko
smo tudi prepričani, da bo trgovina na področju uvoza imela v nadaljnjem
poslovanju relativno boljši položaj kot danes.
Glede orientacije na izvoz in izvoznih dosežkov v letu 1972 bi povedal svoje
mnenje k stališču predsednika zbora, ker imam malo drugačno mnenje. Industrijska podjetja oziroma izvoznik niso imeli 39pribitkov. Menim, da moramo tukaj biti realni in oceniti, da so bili praktično zmanjšani primi, kot posledica izvedenih dveh devalvacij, ki jih je predsednik seštel. Razen tega so tudi
države, v katere smo izvažali v zadnjih dveh letih, devalvirale svoje valute.
Ce se bi popolnoma matematično izrazil, bi predsednikovih 39'% v svoji
panogi zmanjšal na 19
Vse to ne dajem kot odgovor na predsednikovo izvajanje, ampak bi hotel le, da bi to mnenje upoštevali, ko o tem razpravljamo.
Če nimam prav, naj mi tovariši to dokažejo. Povem pa, da je taka računica
v gospodarski organizaciji, v kateri sem zaposlen. Menim, da je treba povečati
interes za izvoz v podjetjih tako, da se razširi tržišče in izvažajo večje serije
izdelkov. Na ta način se da bistveno zmanjšati stroške v kalkulacijah. Tržišča,
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na katera pridemo, zahtevajo od nas vse težjo, tehnologijo. To bi bilo upoštevati pri novih ukrepih. V primarni industriji, če jo lahko tako imenujem, v kateri naj se realizira novo ustvarjena vrednost, smo dali zelo malo važnost v
zadnjih letih tehnološki opremljenosti in davčnemu sistemu tistih držav, od
katerih moramo kupiti tehnologijo. Ze tri leta »pojemo neko pesem kot črički«.
Ne vem, ali nočemo ali ne želimo tega upoštevati. Namreč, že zadnjič sem rekel,
da bi morali predvsem študirati, na kakšen način bi našo industrijo tehnološko
spravili na tak nivo, da bi bilo tudi za negospodarske dejavnosti več sredstev.
Mislim, da so ostali vsi instrumenti vsa leta nespremenjeni, čeprav smo o tem
dosti razpravljali. Vem, da sem v tem zboru že diskutiral o tem, da je carinska
stopnja za nujno potrebno tehnologijo 33 °/o, ki jo moramo uvoziti iz zahodnih
držav. V drugih državah celo stimulirajo proizvajalca, če se tehnološko opremi
tako, da na primer v prvem letu ne plačuje družbenih obveznosti. Mislim, da
so taki primeri. Menim, da bi bilo sedaj primerno, vem sicer, da to ni samo
republiška stvar, ampak je le napotilo tovarišem, ki delajo na področju sistema
zunanje trgovine in carinskih stopenj, da bi morali tukaj vztrajati, da se iz
tega oblikuje pomoč, ki bi jo morali iz sistemskih rešitev nuditi neposredni, primarni proizvodnji.
Razen tega me moti vprašanje vlaganja v infrastrukturo. Menim, da
predlog srednjeročnega načrta, ki je že, lahko rečemo, pred končno redakcijo, vendar ga še ni v skupščini, kot tudi gradivo za resolucijo za leto 1973,
precej poudarjata važnost infrastrukturnih objektov. Prepričan sem, da se
bo moralo nekaj zgoditi, ampak menim, da vse naenkrat se le ne bo dalo
zgraditi. Zlasti velja to za vlaganja v tiste veje industrije, ki bi najhitreje
dala največ dobička. Zdi se mi, da bi morah zelo konkretno določiti, kaj v Sloveniji dejansko mislimo* narediti. Morah bi se dogovoriti, da tako ali drugače
spremenimo razvojno politiko. O tem nas je opozoril predvsem tovariš Lesar
s praktičnimi primeri o bankah. Mislim, da gre tu za izredno pomembne
primere, ki jih bomo zelo težko rešili. To vem iz lastnih izkušenj. Delam
v gospodarski organizaciji, ki ima 78 °/o lastnega kapitala v osnovnih in obratnih
sredstvih. Kljub temu pa bije izredno težak boj za vsak kreditni dinar. Vemo,
da je na drugi strani niz gospodarskih organizacij, ki z izrednimi izgubami, brez
vsakih elaboratov, dobivajo kredite v Ljubljanski banki. To lahko dokažem.
Mislim, da bo to politiko treba spremeniti. Na to pa moramo vplivati. Zakaj
se za enega komitenta zahtevajo tako konsekventno vsi pogoji za kredit in se
samo taktično zavlačuje odobritev kredita iz leta v leto, tudi štiri leta. Če se
razmišlja o tem, koliko se je morala truditi za sestavo elaboratov in analiz,
ki so sicer pozitivno delovali tudi za orientacijo podjetja. Moram reči, da se
iz leta v leto bistveno spreminjajo pogoji, tako da že izgubljamo voljo za to, da
bi prišli do dodatnih sredstev, da bi se tehnološko boljše opremili. Praktično
tu ne gre za noben programski rizik, ampak za izboljšanje, modernizacijo
proizvodnje, kjer so že nosilci, to je kadri kot osnova vsega in tudi ostali
elementi proizvodnje že na razpolago.
Strinjam se s stališčem tovariša Dolenca, ki pravi, da bi bilo dvakrat
letno potrebno analizirati gospodarska gibanja. Mislim, da bi to moral naš dom
ah drugi predstavniški ah delegatski organ že v letu 1973 v kakršnikoli obliki to
obljubo dejansko realizirati in da je to zamisel treba podpreti. Verjetno je na
posplošena vprašanja, ki so postavljena tudi v našem zboru, to vendarle najbolj
konkreten odgovor. Če se to uresniči, bomo potem lahko razpravljali o zaključenih rezultatih.
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Kar se tiče nakazanih strukturalnih problemov v posameznih panogah, bi
razpravljal še o področju nerazvitih tako v Sloveniji, kot o vprašanju nerazvitih v Jugoslaviji. Mislim, da je za Slovenijo zelo žalostno, da maramo praktično vsako leto ugotavljati, da se zaostrujejo odnosi med nerazvitimi občinami
in drugimi, ker so vedno večje razlike v razvoju. Menim, da se nam to lahko
maščuje. Gre za to, da bi to lahko reševali z minimalnim kapitalom. Ga bom
kar opredelil. Verjetno bi zadostovalo 20 milijard S din v Sloveniji, če bi se te
pravilno delile in sicer kar direktno nekaterim gospodarskim organizacijam, ki
so pripravljene z minimalnimi sredstvi realizirati določene kapacitete. Tako bi
bil ta problem v štirih letih rešen. Načelno rečeno, torej ni to taka vsota, da
je vredno toliko zavlačevati, da pet let vznemirjamo duhove, da se lahko potem
za to akcijo sploh pripravimo in da upoštevamo sprejeta stališča. Torej gre
predvsem za to, da bi morali imeti, verjetno pri upravnih organih in političnih
organih republike, bolj odločno stališče. Vsako leto bi v pfogram razvoja nerazvitih področij vključili najboljše ponudnike. Logično je, da bi na ta način tudi
delno realizirali industrializacijo tistih nerazvitih področij, o katerih dosti
govorimo.
Kar se tiče nerazvitosti trgovine, to je tistega problema, o katerem je
razpravljal plenum centralnega komiteja, to je odnosov našega gospodarstva
z nerazvitimi in neangažiranim! deželami, bi danes rekel naslednje. Menim, da
je na tem področju izvor neaktivnosti v tem, da se ima stike samo na političnem
področju. Ugotavljamo, da samo na političnem področju ne moremo realizirati
stikov, ker jih na gospodarskem področju nimamo. Če gledamo več ali manj
vse obiske tujih predstavnikov pri nas ali obratno: kdo sprejema, kdo razpravlja, kdo zaključuje pogodbe? Tam se dogovorijo in tisti, ki bi potem moral
realizirati, sploh ni prisoten. Pri tem izhajam iz kmečke logike. Marsikateri
mednarodni kontakti, ki so bili v zadnjem času, bi v primeru večje udeležbe
gospodarstva, verjetno dobili drugačno vsebino in ugodnejše rešitve. Nimamo
niti evidence o tem, koliko gospodarstvo kontaktira z nerazvitimi deželami in
s podjetji v teh deželah.
Kje so ovire, da se vrnem nazaj na družbenopolitična izhodišča naše družbe,
za katero ugotavljamo negativno stanje. Lahko konkretno navedem, da smo
se pogovarjali z Egipčani že pred 5 leti o formiranju nekega industrijskega
podjetja. Podobne razgovore smo imeli z Venezuelci in s Čileanci, kakor tudi
z nizom drugih nerazvitih držav in iskali izhodišča za sklenitev poslovnih aranžmajev, vendar moram reči, da je po eni strani naše možnosti ovirala naša zakonodaja, po drugi strani pa tudi nekatera zelo nesprejemljiva stališča predstavnikov
omenjenih držav do posameznih važnih vprašanj, ki jih sicer potem po državnopolitični liniji proklamira jo in prihajajo sem z zelo vehementnimi in načelnimi
izjavami tako, da lahko dobite vtis, da so to le nekakšne njihove ekskurzije po
Jugoslaviji in željie za gospodarske odnose, saj se potem tudi sicer ne vključijo
v razgovore. Na ravni visokih državnih predstavnikov se predstavniki gospodarstva niti nimajo prilike vključevati. Ne boste mislili, da je za to kakšna
želja, vendar menim, da morajo predvsem naši državno-politični organi organizirati sistem koordinacije za vzpostavitev gospodarskih odnosov z nerazvitimi
državami, torej angažirati tiste ljudi, ki vodijo naše gospodarstvo in ki to pomoč
iščejo. Nujno je, da se o tem obvešča neposredno našo proizvodnjo, ki kaže interes za gospodarske posle s tako imenovanim tretjim svetom.
Imel sem priložnost, da v gospodarski delegaciji razpravljam s predstavniki
latinsko-ameriških držav. Bil sem začuden, kako smo mi diskriminirani v teh
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državah in kako je naša vloga nepomembna. T,ako na primer od vključno predsednika čileanske vlade naprej vsak misli, da je Jugobanka tudi jugoslovanska
nacionalna banka. Edini partner, ki deluje na tem področju, je Geneks iz Beograda. Vse jugoslovanske ambasade v teh državah so več ali manj orientirane
na Genieks ali Jugobanko, kot edina partnerja iz Jugoslavije in le-ta predstavljata državo v državi. Upam si te trditve s konkretnimi dokazi potrditi. Čudimo se ter politično zopet »odkrijemo« nov problem: naše gospodarstvo se
orientira samo na zahod, kar naj bi bila posledica managerstva in ne- vem še
kakšnih vzrokov. Organiziramo široko politično razprava glede tega, dejansko
pa nepravilno obravnavamo to vprašanje. To pomeni na eni strani, da problema
ne poznamo, po drugi strani pa pomeni, da nimamo z lastnimi kadri politične
in gospodarske zveze. Zaradi tega ne moremo oblikovati stališč do zunanjih
partnerjev tudi v zunanji politiki, če ne poznamo njihovih možnosti in če ne
poznamo tudi nekaterih zvijač, h katerim se zatekajo posamezniki, ki prihajajo
k nam kot predstavniki. Na tem področju imam nekaj pregleda, in poznam
nekatere probleme. Zaradi tega si upam trditi, da je za to krivda v večji
ali manjši meri v postopkih, ki sem jih omenil.
Na tem področju bomo morah v Sloveniji narediti nadaljnji korak, predvsem v organizacijah. Mogoče se bom sedaj malo preveč zahodno izrazil. Menim
namreč, da lahko to imenujemo tudi korporacijsko življenje, če gre za odnose
med banko, državno upravo, industrijskimi podjetji in sindikati ter tudi zunanjetrgovinskimi in seveda tudi zunanjepolitičnimi dejavniki v republiki in zvezi.
Mislim, da manjka tisti del, na katerem bi se dalo več narediti. To velja za
vprašanja srednje Evrope in nadaljnjega razvoja zunanjetrgovinskih odnosov
z državami s tega področja. Ne morem ugovarjati političnim stališčem glede
ukrepov za primere, ki predstavljajo bodisi neumnosti ali malverzacijo. Menim,
da so to posamezni primeri, ki bi jih morali izločiti. Če se slovenska industrija
orientira predvsem na sosednje države, ima s tem komparativno prednost,
zlasti če se razvijajo zdravi kooperacijski in licenčni odnosi. Mislim, da se da
tukaj veliko doseči predvsem na kvaliteti in prihraniti na času pa tudi na
denarju. Menim, da bi morali na tem področju zdaj nadaljevati. Naše ambicije
so v tem, da bi skušali izkoristiti tiste elemente, ki zdaj zahodnemu svetu
v njegovi koncepciji razvoja bistveno primanjkujejo. To pomeni, da države
zahodne Evrope nimajo ljudi za izrabo svoje sodobne tehnologije. To bi morah
izkoristiti, da bi delali ne na ozemlju njihovih držav, temveč pri nas. V tej
zvezi so zelo iskane razne kooperacije in druge oblike gospodarskega sodelovanja. Na ta način bi reševali tudi problem, ki je političnega pomena, to je
zmanjšali bi število naših delavcev v tujini, saj bi en del lahko delal doma.
Na teh tržiščih gledamo tisto, kar se nanaša na razširitev serijske proizvodnje, s katero lahko zmanjšamo tisti del režijskih in splošnih stroškov in s tem
pocenimo izdelke.
To bi bila bistvena vprašanja, za katera menim, da bi jih morali vključiti
v vsakdanjo praktično politiko. Seveda ne morem ponavljati, glede ha to, da
je bilo že toliko rečeno o davčnem sistemu, zunanjetrgovinskem sistemu, carinskem sistemu, delitvi dohodka, restriktivnih investicijah in ukrepih za izboljšanje likvidnosti. Verjetno je neumestno, tudi če bi ta vprašanja konkretiziral,
še kaj dosti dopolnjevati, ker so to vprašanja, ki bi jih morah bolj odgovorno
reševati od vrha navzdol.
Menim, da so gospodarske organizacije več ali manj prisiljene, da kot same
znajo rešujejo nerešena sistemska vprašanja, saj jih stanje in sedanji sistem
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žene, kot pravimo, »z burjo, ki piha 100 km na uro«. Ce ne bodo same ukrepale,
ne bodo uspele vsak dan »pred vetrom« z minimalno denarno maso priskrbeti
nujno potreben repromaterial in dosti minimalne osebne dohodke ter zadržati
v industriji take ljudi, ki se s prepričanjem borijo za produktivnost dela, za
normative, standardne čase in tako naprej. Mislim, če bomo dosti komunicirali
s svojimi ljudmi in jih sproti obveščali, seveda bolj kot smo obveščeni sami, da
bomo potem držali situacijo v rokah. V nasprotnem primeru menim, da bo
v letu 1973, če se ne bomo teh problemov res hitro lotili, situacija precej težka.
Menim, da primeri, ki so bili navedeni v razpravah na sejah v centralnem komiteju, predstavljajo mogoče le 20 '"/o. To pomeni, da je še 80 °/o drugih, ki tlijo
in ki so verjetno še bolj pomembni, pa niso bili imenovani. Hvala lepa!
Predsednik Tone Bole: 2eli še kdo sodelovati v razpravi? (Ne.) Dovolite, da zaključim razpravo. Vprašujem tovariša Bernota, če sem mu dolžan odgovor, glede na dano obljubo? (Ne.) Mogoče bo dobil odgovor v izvajanju tovariša Dolenca? (Ne.)
Ker ni več razpravljalcev, bi prosil tovariša Dolenca, sekretarja za gospodarstvo, če mogoče še on želi odgovoriti in opozoriti kot razpravljalec na nekatera
postavljena vprašanja. Hkrati ga prosim, če bi nas lahko bolj točno obvestil, kdaj
lahko zbor računa na predloge dokumentov, da lahko oblikujemo sklep k tej
točki.
Marjan Dolenc: Tovariš predsednik, že takoj v začetku lahko predlagam, da se da odgovor na tvoje zadnje vprašanje jutri na seji enotnega zbora
delovnih skupnosti.
Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite, da se samo na kratko oglasim k
razpravi. Predvsem bom skušal razvijati nekoliko misli glede na to, kar ste rekli.
Najprej bi povedal to, da seveda sam kot tudi drugi člani izvršnega sveta čutim
veliko nezadovoljstvo, ko se že tretjič ali četrtič pojavljam pred vami z isto
temo in na isti način. Ne gre samo za temo, ne gre samo za obliko, gre seveda
za vsebino. Moram reči, da kot ekonomist in tudi kot poslanec ter družbeni delavec menim, da je to ena glavnih pomanjkljivosti in neuspehov našega delovanja.
Dejansko se res že tretjič pojavljamo s primerjavo resolucije oziroma našega
plana z dejanskimi gibanji. Zaključek je vedno približno enak: gibanja se nadaljujejo neugodno, plani niso izpolnjeni.
To seveda ne pomeni, da se vse lahko rešuje s tako resolucijo ali pa s takim
pristopom. Mislim, da bi bila iluzija, če bi mislili, da je sedaj napaka le v tem,
da so resolucije slabe ali pa da je naše delo tukaj v zboru neustrezno. Po mojem
je to, kar je omenil tovariš Bole, zelo pomembno. To ugotavlja tudi pismo
izvršnega biroja ZKJ in tovariša Tita, da takšen proces kot je stabilizacija
lahko uspešno poteka samo takrat, kadar se angažirajo res vsi družbeni subjekti.
Iz bližnje zgodovine nam je znano, naj se vrnem samo do leta 1965, ko smo
začeli z reformo, da se samo ob tako velikem angažiranju vseh ljudi da doseči
uspeh. Po mojem mnenju je bistvena kvaliteta tega leta in tega trenutka v tem,
da lahko računamo s pripravljenostjo in z globoko spremembo. Mislim, da je
edini zaključek ta, da vsak od nas na svojem mestu in na vseh drugih mestih,
kjer se odloča o gospodarskih in družbenih dogajanjih, ravna tako, kot je
sprejeto stališče.
Mislim, da se tak problem lahko reši le s celovito družbeno akcijo. Iluzija
bi bila, če bi mislili, da ga v naši državi lahko reši samo izvršni svet, bodisi
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zvezni ali pa republiški. To nam niti do sedaj ni nihče očital. Če bi kdo to hotel
reči, potem bi dejansko zanikal kvaliteto in osnovne temelje samoupravnega
socialističnega sistema z mnogimi mesti pristojnosti in zaradi tega seveda tudi
z mnogimi odgovornostmi. Mislim, da med nami mora veljati ta sporazum, da
smo na vsak način pripravljeni storiti vse, da bi bila, kot je na današnji seji
dan predlog, resolucija čimbolj konkretna, da bi določila točno, kaj so naloge
izvršnega sveta in drugih organov in da bi potem pogledali ali je tisto, kar si
je nekdo postavil in dobil kot nalogo tudi res izvršeno.
Teza, ki se sedaj sicer ne pojavlja več, ampak se je v prejšnjih letih, je
govorila o vsemogočnosti sistema, ki ga je treba le pravilno postaviti in prav
zamisliti. Po tej tezi se vsi dejavniki ravnajo povsem avtonomno in iščejo svoje
interese. Sistem mora biti le pravilno postavljen in vsa nerešena vprašanja so
lahko urejena. To je dejansko iluzija. Mislim, da se moramo od te teze resnično
distancirati. Prepričan sem, da takega genialnega sistema ni pri nas in ga tudi
drugje ni. Seveda bi se to rešilo lahko tako, kot je to v nekaterih državah, kjer
akti države, do zadnje podrobnosti predpišejo obnašanje subjekov. Mislim, da
v naši družbi ta dilema ne obstoja, to smo razrešili že v petdesetih letih. V pismu
je to ponovno poudarjeno. Izrednega pomena je v pismu ponovno poudarjena
uveljavitev načel družbenoekonomske reforme. V tem vidim zelo pomembno
kvaliteto in jasno opredelitev tudi za naše delo. Mislim, da bi na vsak način to
resolucijo, ki jo bomo sprejeli, morali sprejeti v novih okolnostih in na drugačen način. Menim, da morajo mnoge pobude, ki .so bile danes dane, biti vključene v razpravo o dokumentu. Mislim, da so te pobude najbrž tudi tako mišljene.
Potem, ko bomo imeli predlog resolucije, bomo vse te številne pripombe in predloge dali v obravnavo odborom na mize, kakor tudi na tem zboru in za skupno
razpravo v enotnem zboru. Danes je bila naša prva razprava o tej problematiki.
Kasneje, ko bo dokument oblikovan, se bodo dali lahko konkretni predlogi v
amandmaje zaradi izboljšave besedila resolucije.
Precej je bilo diskusije na prakso posameznih institucij. Mislim, da ne morem, še zlasti ker sem član izvršnega sveta, ki je v ostavki, dati stališče v imenu
izvršnega sveta do teh kritik. Glede na to, da mi je izhodišče, kot sem že rekel
pismo in njegova ocena, da se gibljemo k ponovni afirmaciji reforme, mislim, da
ne bi bilo prav, če bi razpravljali s političnih stališč z gospodarskimi subjekti
na ta način, kot je danes bilo nekaj primerov. Predlagam vam, da kot gospodarstveniki uporabite predloge gospodarstva ob razpravi o resoluciji. Danes
odločamo le o globalnih političnih vprašanjih. Zaradi tega predlagam, da se
držimo tega,- Mislim, da s tem dejansko ostajamo konsistentni na stališčih reforme. Izgradnja reformskega principa, to je uporaba tržnega mehanizma in zavestnega planskega gospodarjenja nudi dovolj prostora za najrazličnejše pobude,
ki jih bomo dali naprej na organe, ki so že bili omenjeni. Mislim na resolucijo
in na predlog, ki smo ga dali, da razpravljamo o tekočih gospodarskih gibanjih
v vsakem kvartalu. Ravno tako tudi na zelo pomembno vprašanje samoupravnega dogovarjanja in odločanja v okviru srednjeročnega in dolgoročnega plana.
To bi bile tiste oblike, prek katerih bi kot skupščina morah delovati sedaj
in kasneje prek delegatskega sistema.
Seveda se zelo strinjam, kot sem že rekel, s tem, da bi resolucija morala
biti realistična. Mislim, da je bila podana vrsta pripomb, ki so bile upravičene.
V bodoče bi morali izhajati iz tega, da bi najprej napravili prognozo avtonomnih
gibanj, potem pa bi ugotovili, kakšne so naše materialne možnosti za ukrepanje.
Na podlagi tega si bomo postavili cilje. Iz tega naj nastane plan, kot sinteza
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tistega, za kar se družba odloči, da bo lahko intervenirala in se o tem dogovori
in tistega, kar deluje avtonomno po logiki tržnega obnašanja. Na vsak način
moramo gledati tudi na to, da ohranimo ugled skupščinskih dokumentov, ki jih
sprejemamo, da so čimbolj konkretni, operativni in seveda tudi realistični.
Razprava je dala tudi predloge na globalni odnos med povpraševanjem in
ponudbo. Mislim, da smo še zelo splošni, čeprav smo dali osebnim dohodkom
velik pomen. Dejansko se delovni ljudje z instrumenti in s tem, kar bomo še
razvili, lahko in morajo dogovoriti o tako pomembni kategoriji, kot so osebni
dohodki v celoti in seveda posebej osebni dohodki iz delovnea razmerja.
Mislim, da je to zelo pomembno. Zelo je pomembno tudi to, kako se dogovori
gospodarstvo in to, kako se to odraža v družbenih službah.
Zaenkrat lahko rečem, da je ta instrumentarij dokaj kompliciran. Letošnji
porast osebnih dohodkov v gospodarstvu je že vplival na porast osebnih dohodkov na področju družbenih služb v naslednjem letu.
Življenjski stroški so višji za 17 %. Pokojnine bomo morali valorizirati.
Področje izobraževanja se giblje z osebnimi dohodki taka, kot se je gibalo gospodarstvo v preteklem letu. Skratka, hočem vam povedati, da so samoupravni
dogovori v gospodarstvu po mojem mnenju ključna pozicija, na katerih se odloča o usodi formiranja dohodkov in izdatkov na tem področju.
Nihče ni omenil investicij. To me v našem zboru preseneča. Osebno sem
mnenja, da so investicije, gledano 12% porast, dejansko že na kritično nizki
stopnji rasti. Upoštevati moramo, da niso vsi podatki povsem točni, vendarle se
mi zdi glede na inflacijo realna ocena, da so investicije nizke. Investicije predstavljajo na primer za izpolnjevanje srednjeročnega programa stanovanjske izgradnje že mejno pozicijo.
Glede presežkov moram povedati, da bomo jutri v ekspozeju predložili
skupščini poročilo in predlagali, kaj napraviti s presežki. Bil sem kratek in
sem v glavnem opozoril samo na to, da v republiškem proračunu presežkov
predvidoma ne bo. Zelo verjetno bo izpad dohodkov, na nekaterih drugih področjih pa bo morda nekaj manjših presežkov.
Ravno tako nisem govoril o cenah in tržišču, ker bo to jutri vseboval
ekspoze.'
Tovariš predsednik! Popolnoma se strinjam s teboj, da je to izredno pomembno področje. Povedati moram, da si tudi tu prizadevamo, da ne bi postavljali kvantitativnega cilja, kot je bil primer letos v zvezni resoluciji. Za nas
je bistveno, da se opredelimo in odpravljamo vzroke za poraste. Prvič gre za
pravilen odnos med ponudbo in povpraševanjem. Ravno tako je pomembna
stroškovna inflacija. Z ukrepi, za katere se moramo točno dogovoriti, moramo
delovati na ekonomske odnose. Rezultat vsega tega se potem odraža na trgu.
Na vsak način sprejemam pobudo zbora, da bi pregledali, kakšne bodo
posledice paketa proti nelikvidnosti, ki bodo nastopile predvidoma s i. 1. 1973.
Povedati moram, da smo se že začeli dogovarjati z Narodno banko in drugimi
organi, da bi napravili tako študijo skupaj in jo potem predložili zborom.
Glede neproračunske bilance, ki jo je omenil tovariš Petauer, lahko povem,
da je poročilo odraz dejanskega stanja. Tudi mi s tem nismo navdušeni. Razumem pripombo, vendarle vas opozarjam, glede na to, da sem delal na tej
temi leto in pol, da je to področje po materialni vsebini zelo obsežno. Takrat
smo evidentirali okrog 270 oziroma 300 milijard S dinarjev primanjkljaja. To
niti ni bilo vse. Tudi po prvih računih in kriterijih je izgledalo, da bi bila Slovenija že letos oziroma naslednje leto brez vsake obveznosti. Politika investiranja,
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ki je bila izvedena s proračunom, oziroma z neproračunsko bilanco, je bila
predvsem usmerjena kot pomoč nerazvitim področjem in za nekatere ključne
objekte. Ti objekti so bili locirani v drugih republikah in zaradi tega je bilo
tam tudi mnogo več obveznosti.
Zaradi teh obveznosti in zaradi nekaterih drugih razlogov je gopodarstvo
v teh republikah v izredno težkem položaju, ravno tako tudi proračuni teh družbenopolitičnih skupnosti. Mi smo postopoma ugotavljali, da je taka bilanca. Razdelitev bi bila po prvih kriterijih taka, kot je bilo sporočeno v začetku tekočega
leta. Druge republike tega bremena niso hotele sprejeti. Ni še dokončnega rezultata, opozoriti bi vas vendarle moral na to, da včasih v takih sporazumih in pri
tako velikih problemih prihaja tudi do odločitev ne z vidika ekonomije, ali glede
na to, kdo je ta sredstva dobil, ampak z vidika solidarnosti ter upoštevanja težav
drugih.
Dejansko je problem težak, vidite, da še do sedaj ni in ne bo dokončno rešen.
Za zaključek bom omenil še dimenzije uvoza in liberalizacijo. O tem sem
naše stališče že povedal. Nam je jasno, da naše gospodarstvo, če se zavestno odločimo za principe reforme, ne more biti gospodarstvo zaprtega tipa. Ne moremo se
orientirati samo na to, da izvažamo, ampak moramo odpreti tudi možnosti uvoza,
zaradi tega, ker to pomeni bilančno izboljšavanje na področju notranjega trga.
Nesmiselno je, da kopičimo rezerve in devizne presežke, na drugi strani pa nam
blaga doma primanjkuje, še posebej repromateriala. Mislim, da je pri vseh pogajanjih s tujino v ospredju bilančno vprašanje, vsak to postavlja. To je edina
orientacija, ki je možna tudi glede na tržne odnose doma, saj smo navsezadnje
majhna dežela in vsak večji proizvajalec se ponavadi sreča še z enim ali dvema
konkurentoma, ali tudi ne. Zapiranje trga pomeni monopolizacijo, tako da je bilo
naše stališče vedno v principialni podpori procesu liberalizacije.
Pri tem smo dali svoje pripombe. Diskusija je bila zelo živa. Iz gospodarstva
smo dobili mnogo predlogov, sodelovali smo zelo dobro z gospodarsko zbornico.
Zato smo oblikovali stališče, da podpiramo v principu načelo, da se liberalizira
uvoz. Podpiramo tudi princip: kjer se liberalizira uvoz finalnega izdelka, naj
se liberalizira tudi uvoz repromateriala. Seveda dajemo nekaj konkretnih pripomb, kjer predlagamo prehodni rok ali zaščito za določeno obdobje. Mislimo,
da je to stališče, ki ga kaže tudi v prihodnje zagovarjati z vidika Slovenije
in Jugoslavije.
Predsednik Tone Bole: Hvala. Ker je razprava izčrpana, predlagam,
da preidemo na sklepanje. Zamisel današnje razprave je bila, da po sejah odborov na seji našega zbora zberemo pripombe, kritike in predloge za rešitve, ki jih
bo pozneje uporabil izvršni svet pri oblikovanju dokončnega dokumenta. Kot
sem razumel tovariša Dolenca, bo ta dokument vsaj po sedanjih podatkih, predložen našemu zboru konec meseca. Za dokončno oblikovanje sklepa in njegovo
predlaganje zboru v odobritev bomo datum napisali jutri, ko bomo sedeli na
seji enotnega zbora.
Predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep:
1. Gospodarski zbor sprejema na znanje poročilo izvršnega sveta o izvajanju
politike družbenoekonomskega razvoja v letu 1972 in o možnostih razvoja
v letu 1973.
2. Gospodarski zbor predlaga, da naj izvršni svet čimprej pripravi in predloži skupščini osnutek resolucije o osnovah družbenoekonomskega razvoja in
politike v letu 1973.
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Osnutek resolucije naj vsebuje vse neposredne in najbolj bistvene naloge za
skladnejši razvoj, kakor tudi za reševanje odprtih problemov in uresničevanje
nalog, na katere opozarja pismo predsednika Zveze komunistov Jugoslavije tovariša Tita in izvršnega biroja predsedstva Zveze komunistov Jugoslavije, seja
centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije o uresničevanju nalog iz tega
pisma ter sporočilo o seji predsedstva skupščine SR Slovenije o razpravi, v kateri so bile opredeljene prioritetne naloge ekonomske politike v prihodnjem letu.
3. Mnenja, pripombe in ocene pristojnih odborov gospodarskega zbora ter
mnenja in pripombe, podane v razpravi na seji gospodarskega zbora, naj republiški zbor in enotni zbor delovnih skupnosti posredujeta izvršnemu svetu, da
jih prouči in upošteva pri pripravi osnutka resolucije.
Dajem predloženi sklep zboru na glasovanje. Kdor je za predlog sklepa, naj
prosim dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor sklep sprejel. Na jutrišnji seji se bomo še dogovorili, kdaj bo izvršni svet lahko predložil zboru predlog dokumenta, s tem, da
upošteva kritiko, ki je bila dana na današnji seji.
Ker je dnevni red izčrpan, zaključujem 46. sejo gospodarskega zbora.
(Seja je bila končana ob 13.35.)

;c'Q'SI»0;PAB5KI.2iBCIfl-

47. seja
(27. novembra 1972)
Predsedoval: Tone Bole,
predsednik gospodarskega zbora
Začetek seje ob 10.45.
Predsednik Tone Bole: Tovarišioe in tovariši! Dovolite, da pričnemo
47. sejo gospodarskega zbora skupščine Socialistične republike Slovenije.
Obveščam zbor, da so svojo odsotnost opravičili naslednji poslanci: Jože
Eržen, Franc Korelc, Jože Žagar in David Jazbec.
Ugotavljam, da je zbor sklepčen.
Pred prehodom na dnevni red mi dovolite, da seznanim zbor s pismom
republiške volilne komisije Ljubljana glede odpoklica poslanca gospodarskega
zbora skupščine SR Slovenije. »Na podlagi 1. odstavka 171. člena zakona o volitvah poslancev skupščine SR Slovenije (Uradni list: SRS, št. 5-22/69) vam v
prilogi pošiljamo odločbo o razpisu glasovanja o odpoklicu poslanca Petra Vujčiča, izvoljenega v gospodarski zbor skupščine SR Slovenije v 21. volilni enoti
Novo mesto.
Na podlagi prvega odstavka 170. člena zakona o volitvah poslancev skupščine SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 5-22/69) in potem, ko je na seji dne
21. novembra 1972 potrdila predlog za odpoklic poslanca gospodarskega zbora
skupščine SR Slovenije Petra Vujčiča, ki so ga vložili zbori delovnih ljudi s področja gospodarstva v 21. volilni enoti Novo mesto, republiška volilna komisija
za volitve poslancev skupščine SR Slovenije odloča:
1. razpiše se glasovanje o odpoklicu poslanca Petra Vujčiča, izvoljenega v
gospodarski zbor skupščine SR Slovenije v 21. volilni enoti Novo mesto;
2. glasovanje o odpoklicu bo dne 7. deoembra 1972 v občinah Novo mesto,
Trebnje, Črnomelj in Metlika na sejah teles, ki v smislu 181. člena zakona o
volitvah poslancev skupščine SR Slovenije odločajo o odpoklicu.
V Ljubljani, dne 21. novembra 1972. leta, republiška komisija za volitve
poslancev skupščine SR Slovenije. Predsednik Matej Dolničar in tajnik dr. Kostja Konvalinka.«
Za dnevni red današnje seje zbora predlagam:
1. odobritev zapisnika 46. seje zbora;
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2. predlog predsedstva skupščine SR Slovenije za izvolitev mandatarja za
sestavo republiškega izvršnega sveta in predlog mandatarja za sestavo izvršnega
sveta in za imenovanje republiških sekretarjev;
3. odstop poslancev: Ivana Sonoa, Jožeta Žagarja in Jožeta Pogačnika od
mandata poslanca gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije;
4. poslanska vprašanja;
5. predlog zakona o stanarinah;
6. predlog zakona o ugotovitvi vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj;
7. predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Naš zbor
daje mnenje;
8. predlog zakona o ratifikaciji mednarodne konvencije za preprečevanje
onesnaženja morja z oljem, ki je bila sprejeta 12. maja leta 1954 v Londonu in
s sklepnim aktom mednarodne konferenoe o preprečevanju onesnaženja morja
z oljem, ki je bil sprejet 13. avgusta 1962 v Londonu. Naš zbor daje soglasje.
Prosim zbor, če se strinja s predloženim dnevnim redom. Kdor je za, naj
prosim dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor predloženi dnevni red soglasno sprejel.
Na današnjo sejo sem, razen predstavnikov izvršnega sveta in pristojnih
upravnih organov predlagateljev zakonskih predlogov, povabil še predstavnika
gospodarske zbornice SR Slovenije in Zveze sindikatov Slovenije.
Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika zadnje, to je 46. seje našega zbora.
Ima kdo pripombe k zapisniku 46. seje zbora? (Ne.) Ugotavljam, da pripomb ni. S tem je zapisnik 46. seje zbora sprejet.
Prehajam na 2. t o č k o dnevnega reda, to je na obravnavo predloga predsedstva skupščine SR Slovenije za izvolitev mandatarja za sestavo republiškega izvršnega sveta in predloga mandatarja za sestavo izvršnega sveta
in za imenovanje republiških sekretarjev.
Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste skupaj s sklicem skupne seje
vseh zborov skupščine SR Slovenije prejeli:
— predlog predsedstva skupščine SR Slovenije za izvolitev mandatarja za
sestavo izvršnega sveta skupščine SR Slovenije;
— sklep predsedstva izvršnega odbora republiške konference Socialistične
zveze delovnega ljudstva Slovenije o predlogu za kandidata za mandatarja za
sestavo izvršnega sveta skupščine SR Slovenije;
— poročilo izvršnega odbora republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije o poteku predlaganja možnih kandidatov za predsednika izvršnega sveta skupščine SR Slovenije.
Na skupni seji vseh zborov smo poslušali obrazložitev predsedstva skupščine k predlogu za izvolitev mandatarja za sestavo izvršnega sveta ter obrazložitev mandatarja Andreja Marinca k sestavi izvršnega sveta in o njegovem
bodočem delu.
Dodatno ste še prejeli: predlog mandatarja za sestavo izvršnega sveta in za
imenovanje republiških sekretarjev ter mnenje komisije za volitve in imenovanja k predlogu mandatarja za sestavo izvršnega sveta in za imenovanje republiških sekretarjev.
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Na podlagi 9. in 10. člena odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika
skupščine obravnavajo zbori delovnih skupnosti na svojih sejah, tako predlog
za kandidata za predsednika izvršnega sveta, kot tudi predlog za mandatarja
za sestavo novega izvršnega sveta. Gospodarski zbor bo svoje mnenje nato posredoval republiškemu zboru, ki je pristojen za odločanje o teh predlogih.
Pričenjam razpravo o predlogu predsedstva skupščine za izvolitev mandatarja za sestavo izvršnega sveta in o predlogu mandatarja za sestavo izvršnega
sveta in za imenovanje republiških sekretarjev. Kdo želi sodelovati v razpravi?
(Ne javi se nihče.)
Ugotavljam, da nihč.e ne želi sodelovati v razpravi.
Predlagam, da zbor sprejme naslednje mnenje:
Gospodarski zbor je na svoji 47. seji dne 27. novembra 1972. leta na podlagi 9. in 10. člena odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine
SR Slovenije obravnaval:
— predlog predsedstva skupščine SR Slovenije, da se za mandatarja za
sestavo izvršnega sveta skupščine SR Slovenije izvoli Andreja Marinca, diplomiranega inženirja, sedanjega sekretarja sekretariata centralnega komiteja
Zveze komunistov Slovenije;
— predlog mandatarja Andreja Marinca za sestavo izvršnega sveta in za
imenovanje republiških sekretarjev.
Gospodarski zbor se z obema predlogoma strinja. Kdor je za, naj prosim
dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor sprejel predlagano mnenje in ga bom takoj poslal
predsedniku republiškega zbora.
Prehajam na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo odstopa poslancev Iva Sonca, Jožeta Žagarja in Jožeta Pogačnika, ki se odrekajo
mandatu poslanca gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije.
K tej točki dnevnega reda ste prejeli pismene izjave poslancev našega zbora
Iva Sonca, Jožeta Žagarja in Jožeta Pogačnika, da se odpovedujejo mandatu za
poslance gospodarskega zbora. Pismene izjave o odstopu so bile v skladu z
59. členom poslovnika skupščine SR Slovenije posredovane predsedniku skupščine in mandatno-imunitetni komisiji našega zbora.
Mandatno-imunitetna komisija je o danih izjavah o odstopu razpravljala
in predložila pismeno poročilo, ki ste ga prejeli danes.
Iz poročila mandatno-imunitetne komisije je razvidno, da so izjave dane
v skladu z določbo 59. člena poslovnika skupščine.
Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in obveščam zbor, da poslovnik našega zbora v tretjem odstavku 15. člena določa:
»Poslancu, ki je odstopil, preneha mandat tisti dan, ko zbor na seji ugotovi,
da je poslanec odstopil.«
Na podlagi izjave poslancev Iva Sonca, Jožeta Žagarja in Jožeta Pogačnika
o odstopu od mandata poslancev gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije
ugotavljam, da je imenovanim poslancem prenehal poslanski mandat z današnjim dnem. O tem bom obvestil volilne enote.
Prehajam na obravnavo 4. točke dnevnega reda, to je na poslanska vprašanja.
9
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Poslancu Martinu Mlinarju bo na poslansko vprašanje, ki ga je na zadnji
seji zbora postavil izvršnemu svetu, odgovoril dr. Miroslav Saje.
Dr. Miroslav Saje: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Poslanec
Martin Mlinar je postavil izvršnemu svetu naslednje vprašanje: »Kdaj in kako
bo izvršni svet v primeru neustreznih dimovodnih naprav termoelektrarne Trbovlje zagotovil spoštovanje že sprejetih zakonov o onesnaženju okolja in zakona o obratovanju industrijskih podjetij?-«
Odgovor na poslansko vprašanje:
Izvršni svet skupščine SR Slovenije je že predložil skupščini osnutek zakona
o sanaciji dimovodnih naprav termoelektrarne Trbovlje, vendar ga je po razpravi v nekaterih telesih skupščine umaknil. Izvršni svet je predložil elektrogospodarstvu zahtevo, da v okvir investicijskih naložb uvrsti tudi zgradnjo novih dimovodnih naprav za termoelektrarno Trbovlje, kar je bilo tudi storjeno.
Tako se uresničuje osnovna intencija, ki smo jo hoteli doseči z zakonom, to je,
da se sedanje stanje sanira in tako omogoči normalna proizvodnja električne
energije ter da se investicija zaključi. V primeru, če investitor ne bi upošteval
zahteve za sanacijo dimovodnih naprav, bo izvršni svet moral vztrajati na
doslednem izvajanju zakonov. Odgovor bomo dah tovarišu poslancu tudi pismeno.
Predsednik Tone Bole: Ah vas odgovor tovariša dr. Sajeta zadovoljuje?
Martin Mlinar: Tovariš predsednik! Vsebina odgovora me sicer zadovoljuje, vendar odgovor ni popoln, ker ni odgovora na vprašanje, kdaj. Kdaj
je objektivno računati, da bo elektrogospodarstvo pristopilo k reševanju tega
vprašanja in v katerem času, če to ne bo uresničeno, se lahko pričakuje, da bo
izvršni svet vztrajal na spoštovanju obstoječih zakonov?
To vprašanje postavljam zaradi tega, ker so do sedaj dokončane vse meritve, ki so bile potrebne za materialno podlago analize, kako in na kak nacm
naj se to reši.
Predsednik Tone Bole: Tovariš dr. Saje, ah lahko na dopolnilno vprašanje tovariša Mlinarja daste odgovor že na današnji seji?
Dr. Miroslav Saje: Odgovor bom dal na prihodnji seji.
Predsednik Tone Bole: Tovariš dr. Saje je prevzel obveznost, da bo
na vaše dopolnilno vprašanje odgovoril na prihodnji seji. Se strinjate s tem,
tovariš Mlinar? (Da.)
Predsednik Tone Bole: Tudi tovarišu Stojanu Makovcu bo na poslansko vprašanje odgovorjeno na prihodnji seji. Ah se tovariš Makovec strinja.
(Da.) To nas je namreč zaprosil izvršni svet.
Prehajamo na drugi del te točke dnevnega reda. Kdo želi postaviti novo
poslansko vprašanje? Prosim, tovariš Marko Drnovšek.
Marko Drnovšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Na zadnji seji gospodarskega zbora je bil sprejet sklep, da izvršni svet
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pripravi informacijo o stanju, ki bo nastalo v slovenskem gospodarstvu po 1.
1. 1973, ko bodo začeli delovati zakoni za odpravo nelikvidnosti. Obveščen sem,
da bo izvršni svet to problematiko obravnaval po panogah z nekaterimi večjimi
gospodarskimi organizacijami, za katere je ta problematika specifična. Izvršnemu svetu bi s tem v zvezi postavil naslednje vprašanje:
Ali bo in kdaj to problematiko obravnaval z Metalno Maribor, katere nelikvidnost je občutno povečala zaradi trgovanja s tujino, neporavnanimi obveznostmi politično teritorialnih skupnosti in večjih investicijskih objektov, ki so
predvsem infrastrukturnega značaja? Ce ne bi mogel dobiti odgovora danes,
bi prosil za pismeni odgovor, vsaj na prihodnji seji.
Predsednik Tone Bole: Ali lahko da odgovor tovariš Marjan Dolenc,
republiški sekretar za gospodarstvo?
Prosim, tovariš Marjan Dolenc.
Marjan Dolenc: Tovarišice in tovariši poslanci! V svojem ekspozeju
ob obravnavi ekonomskih gibanj sem poudaril, da izvršni svet spremlja ta
gibanja in da pričakujemo, po predhodnih ocenah, da bo tudi v našem gospodarstvu prišlo do določenih zaostritev. Pri tem smo zlasti poudarili, da je treba
v podjetjih in gospodarskih organizacijah mobilizirati v maksimalni meri svoje
vire in iskati sredstva, predvsem v okviru gospodarstva. Glede na velikost problema in njegovo ostrino, je izvršni svet imenoval na zadnji seji posebno komisijo, ki naj bi spremljala in usklajevala delo na tem področju. Naloga te
komisije je, da ugotovi, kakšni so problemi pri opredelitvi kritične točke, da
pregleda ukrepe in predvidene procese na tem področju ter da jih usklajuje
z delom v drugih republikah in s programom, ki ga je postavil zvezni izvršni svet
Izvršni svet je imenoval komisijo, v kateri so člani: inž. Tone Tribušon,
podpredsednik izvršnega sveta; Jože Florjančič, sekretar za finance; Pavle
Gantar, sekretar za delo; Jože Novinšek, direktor zavoda za plan; Miloš Sulin,
član izvršnega sveta; v komisiji so tudi predstavniki sklada skupnih rezerv,
predstavnik Narodne banke Slovenije, predstavnik SDK in predstavniki nekaterih bank. Komisijo vodi Jože Florjančič, republiški sekretar za finance in
drugi.
Komisija je imela že tri seje. Na zadnji seji smo obravnavali tudi poročilo,
ki ga je dala služba družbenega knjigovodstva o tistih delovnih organizacijah,
ki bi zaradi predvidenih ukrepov prišle v težaven položaj. Med temi je tudi
gospodarska organizacija Metalna Maribor, s katero predvidevamo v naslednjih
dneh intenzivne razgovore in tudi pomoč, kolikor bo potrebna pomoč družbene
skupnosti. V celoti bo komisija pripravila poročilo o problemih na tem področju
in bo v skladu s sklepom tega zbora predložila to poročilo tudi skupščini.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Marko Drnovšek, vas odgovor zadovoljuje?
Marko Drnovšek: Da. Hvala lepa.
Predsednik Tone Bole: Kdo še želi postaviti vprašanje? Če nihče,
zaključujem to točko dnevnega reda.
9*
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Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga zakona o stanarinah.
Predlog zakona je predložil izvršni svet na podlagi sklepa 42. seje našega
zbora z dne 17. julija 1972, ko smo sprejeli osnutek tega zakona.
Prosim predstavnika izvršnega sveta, tovariša dr. Miroslava Sajeta, če želi
dati uvodno obrazložitev k predlogu zakona.
Dr. Miroslav Saje: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da
neposredno po izvolitvi novega izvršnega sveta dam kratko uvodno obrazložitev
k obema zakonoma hkrati, to je tudi k predlogu zakona o ugotavljanju vrednosti stanovanjskih hiš.
Dovolite mi, da sem kratek tudi zaradi tega, ker smo vaše pripombe k osnutku upoštevali skoraj v celoti in ker med predlagateljem zakona in odbori v
skupščini ni bilo nobenih vsebinskih razhajanj. Zato naj bolj zaradi kontinuitete
in jasnosti povzamem temeljne značilnosti obeh predlaganih zakonov.
Vsebina zakona o stanarinah temelji na prizadevanjih, da uresničimo načela gospodarske reforme tudi v stanovanjskem gospodarstvu. Zato s tem
zakonom delimo stroške stanovanja na dva dela. Na del, ki zajema stanarino,
to je v nekem smislu strogo na stanovanjski objiekt vezane stroške in na del,
ki zajema, stroške tekočega vzdrževanja stanovanja in obratovanja.
Medtem ko naj bi družbena skupnost glede stanarine posebej skrbela v
skladu z dolgoročno politiko, naj bi se ostali stroški stanovanja, ki jih stanarina
ne zajema, tekoče usklajevali z dejanskimi stroški. Tako bi se v bodoče izognili
absurdni situaciji, ko z dohodki od stanovanjskih najemnin ne moremo pokrivati niti amortizacije, izračunane na stoletni osnovi.
Na podlagi zakona naj bi torej po 1. 1. 1973. leta uskladili stanovanjske
najemnine z dejanskimi stroški. Z zakonom o stanarini uvajamo tudi pravico
občinske skupščine, da prilagaja stanarine v skladu z naraščanjem gradbene
cene stanovanjskih površin. To naj omogoči, da v bodoče ne bi več prihajalo
do tako nesmiselnih nesorazmerij med dejansko in ocenjeno vrednostjo stanovanj .
Z zakonom nismo opredelili dobe amortiziranja stanovanj na maksimalno
sto let, čeprav takšnih zahtev ni bilo malo. Menimo, da danes nihče ne teži
k povečanju te dobe kakor tudi, da ni pogojev za bistveno zmanjšanje te dobe.
Očitno je, da bomo morah ostati še nekaj let na stoletni amortizaciji.
V razpravi o osnutku zakona smo se hkrati srečevali z zahtevo, da naj
zakon še natančneje opredeli posamezne vrste stroškov, ki sestavljajo stanarino ter z zahtevo, da jie treba to opredeljevanje sploh opustiti. Se naprej smo
mnenja, da je okvirna opredelitev posameznih stroškov nujna, zaradi temeljne
enotnosti.
Niti predlagatelj niti skupščinski odbori niso mogli sprejeti zahteve, naj
bi obratovalni stroški postali sestavni del stroškov stanarine. Ce bi namreč na
to privolili, bi se dejansko odrekli enemu izmed osnovnih temeljev reforme,
to je, da se bolj ekonomsko obnašamo tudi na tem področju stanovanjskega
gospodarstva.
Zakon predvideva novo ocenitev vrednosti družbenih stanovanj in prvič
uvaja tudi obvezno valorizacijo zasebnega stanovanjskega fonda. Za to nalogo
zakon predvideva, da bo opravljena v dveh letih. S tem v zvezi ni mogoče
sprejeti kritike, da je to predolga doba. Vedeti je namreč treba, da moramo
popisati in oceniti okrog 300 000 stanovanj in da stroške za ta popis nosijo
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občinske skupščine. Glede na obseg dela in stroške je odločitev, da se ta naloga
izpelje v dveh letih, pravilna in verjetno tudi edino mogoča.
Zakon o ugotavljanju vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš daje le
temeljna načela za izvajanje valorizacije. Skupnost slovenskih občin je že pripravila osnove za izvajanje tega zakona. Tako obstajajo realne možnosti, da
se na novo ugotovi dejanska vrednost stanovanj in stanovanjskih hiš in pripravi vse potrebno za novo ureditev stanarin.
Dovolite mi, da rečem še nekaj besed o sedanjih stanovanjskih najemninah.
V Ljubljani znaša stanarina v hišah, zgrajenih v zadnjih letih, 4,2 dinarja za m2,
v hišah, ki so starejše od 100 let, pa le 1,5 din na m2. Stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja pri starih objektih presegajo dohodke od stanarin tudi
za 250 %>. Vzdrževalni stroški starih hiš nad 100 let so 7-krat večji, kakor pri
novih hišah, starih do 3 leta. Ljubljano in Maribor štejemo med tista jugoslovanska mesta, ki imajo sorazmerno največji delež stanovanjskih hiš, starejših od 50 let. Pri stanovanjih, starejših od 40 let, pa so stroški tekočega
vzdrževanja višji od današnje stanovanjske najemnine, kar pomeni, da ne
ostaja ničesar za amortizacijo. Pri tem je seveda treba upoštevati, da so ti
podatki dani na podlagi dejanskih stroškov tekočega vzdrževanja, ki pa so
daleč pod dejanskimi potrebami.
Stanovanjske najemnine torej ne pokrivajo več v celotnem stanovanjskem
družbenem skladu amortizacije ter tekočega investicijskega vzdrževanja. Organizacije za gospodarjenje s stanovanjskimi hišami in stanovanji v družbeni
lastnini pokrivajo razliko iz sredstev najemnin od poslovnih prostorov. V novih
stanovanjih celotna stanovanjska najemnina ne zadošča več niti za pokrivanje
stvarne amortizacije zaradi velike razlike v dejanski in valorizirani vrednosti
stanovanj.
Na področju stanovanjskega gospodarstva smo tako priča hudega zanemarjanja obstoječih hiš in stanovanj in njihovega nadaljnjega propadanja.
Hkrati družbeni stanovanjski sklad ne zmore več sredstev za enostavno reprodukcijo, kar seveda ni mogoče sprejeti kot trajno dejstvo.
S tem, da danes sprejemamo dva nova zakona s področja stanovanjskega
gospodarstva in potem, ko smo že sprejeli zakon o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu, ustvarjamo vse pogoje, da temeljito in takoj spremenimo sedanje stanje. Vsako nadaljnje zadrževanje stanarin je zato neopravičljivo in tudi v nasprotju z našimi prizadevanji, da tudi stanovanjska bremena
pravičneje porazdelimo med tiste, ki zmorejo več, in tiste, ki so potrebni družbene pomoči.
Naj podčrtam, da nova zakona ne prinašata nobenih bremen za gospodarstvo, omogočata pa pravilnejšo in predvsem normalnejšo strukturo v osebni
potrošnji prebivalstva.
Čeprav zakona sama sicer z ničemer ne opredeljujeta obsega povišanja
stanovanjskih najemnin, so vse govorice o sorazmerno velikem povišanju stanarin s 1. 1. 1973 neutemeljene. Mora vendarle biti jasno, da oba zakona dajeta
občinam podlago, da lahko prično proces prilagajanja stanarin dejanskim
stroškom. Pri tem naj poudarim, da danes in že nekaj časa razpolagamo s
sredstvi, ki jih potrebujemo za subvencioniranje stanarin družinam z nizkimi
osebnimi dohodki. Na tej podlagi bodo od 1. januarja uvedene akontacije na
bodoče zvišanje najemnin, ki bodo izračunane in uveljavljene tekom 1973. leta.
Ker pomenita oba zakona uresničevanje načel resolucije o nadaljnjem
razvoju stanovanjskega gospodarstva in sklepov III. konference ZKS, in ker
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sta del naših naporov, da dejavnike gospodarske reforme uveljavimo tudi na
področju stanovanjskega gospodarstva, vas v imenu predlagatelja prosim, da
o obeh zakonskih osnutkih razpravljate in ju sprejmete. Sprejem obeh zakonov
bo omogočil, da občine pristopijo takoj in intenzivno k urejanju tega odprtega
družbenega vprašanja.
Predsednik Tone Bole: Hvala. K tej točki dnevnega reda ste prejeli
še naslednja gradiva: skupno poročilo odbora za družbenoekonomske odnose,
ki je skupaj s pristojnim odborom republiškega zbora obravnaval predlog zakona; poročilo zakonodajno-pravne komisije k predlogu zakona in ugotovitve
sekcije za proučevanje stanovanjskih razmerij pri Socialistični zvezi delovnega
ljudstva Slovenije.
Iz poročil odbora in zakonodajno-pravne komisije je razvidno, da obe telesi
predlagata nekatere amandmaje k predlogu zakona. O vloženih amandmajih
bomo razpravljali v podrobni obravnavi zakona in takrat poslušali tudi mnenja
predlagatelja zakona do teh amandmajev.
Ali želi tovariš Tone Polajnar, poročevalec odbora, še ustno dopolniti poročilo odbora? (Da.)
Tone Polajnar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci.
Ker imate pred seboj poročilo odbora za družbenoekonomske odnose in poročilo
zakonodajno-pravne kmisije, v obeh poročilih pa gre za različne amandmaje,
bi rad razložil stališče odbora za družbenoekonomske odnose do teh amandmajev ter dopolnil poročilo odbora, ki ste ga prejeli s sklicem zbora.
V zvezi z amandmaji zakonodajno-pravne komisije k predlogu zakona
o stanarinah in predlogu zakona o ugotovitvi vrednosti stanovanjskih hiš in
stanovanj bi rad obvestil zbor, da sem skupaj z nekaterimi člani odbora te
amandmaje proučil ter da smo mnenja, da trenutno ni potrebe po novi in
posebni seji odbora.
Glede predloga zakona o stanarinah odbor zavzema naslednje stališče:
Z amandmaji zakonodajno-pravne komisije k drugemu odstavku 7. člena
ter k 8. in 14. členu se odbor v celoti strinja.
Glede novega 12. a člena, ki ga predlaga odbor, se odbor strinja z dopolnitvijo in preformulacijo, ki jo je dala zakonodajno-pravna komisija. Odbor pa
se ne strinja s stališčem zakonodajno-pravne komisije glede amandmajev odbora k 1. členu in k prvemu odstavku 7. člena ter vztraja pri svojih amandmajih. Glede prvega člena namreč ne gre za ločevanje stroškov za tekoče
vzdrževanje in stroškov obratovanja, temveč za ločevanje teh stroškov od
stanarine. V prvem odstavku 7. člena je mišljena večja modernizacija stanovanj
in vgraditev kompletne nove opreme, ne pa le neznatne spremembe, kot je
sklepati iz pojasnila zakonodajno-pravne komisije. Neznatne spremembe vrednosti stanovanja namreč ne izvajajo organizacije za gospodarjenje s stanovanji, temveč stanovalci sami in sicer na svoje stroške.
Glede amandmaja zakonodajno-pravne komisije k 10. členu odbor soglaša
z alternativnim predlogom s tem, da se besedi »izenačevanje pogojev« nadomestita z besedilom »usklajevanje osnov in meril«. V zvezi s tem odbor predlaga svoj amandma tako, da se naj 10. člen v celoti glasi:
»Občine z medsebojnim dogovarjanjem skrbijo za usklajevanje osnov in
meril pri določanju stanarine.«
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Predsednik Tone Bole: Tovariš Polajnar, prosim vas, da potem, ko
bo tekla obravnava po posameznih členih, daste k posameznim amandmajem
Stall:

prehajam na načelno razpravo predloga zakona. Kdo želi besedo? (Ne

^
Ce nihče,''zaključujem razpravo in prehajam na razpravo zakona v podrobnostih, v kateri bomo odločali o posameznih amandmajih.
K'drugemu in tretjemu odstavku 1. člena predlaga odbor amandma, s katerim naj se besedilo drugega in tretjega odstavka združi v nov drug! odstavek
ter pri tem ustrezno amandmaju spremeni. Zakonodaj no-pravna komisij ,
kakor je to razvidno iz njenega poročila, se z amandmajem ne strinja, er
meni, da je besedilo predloga zakona ustrezneje.
Prosim predstavnika izvršnega sveta, da zavzame stališče do amandmaja
odbora. Se strinja!
Prosim poročevalca zakonodajno-pravne komisije, da zavzame stalisce do
amandmaja odbora.
Stane Simšič: Zakonodaj no-pravna komisija meni, da je besedilo
zakona jasnejše kot je amandma, ki so ga predlagali odbori.
Predsednik Tone Bole: Glede na pojasnilo, ki ga je dal predstavnik
zakonodajno-pravne komisije, vprašam, ali predstavnik odbora se vztraja pri
svojem amandmaju?
Tone Polajnar: V odboru smo bili mnenja, da dosedanje besedilo,
ki se glasi: »Stroški za tekoče vzdrževanje stanovanja bremene imetnike stanovanjske pravice poleg stanarine« itd., ni dovolj jasno m zato predlaga
amandma tole:
_
„
»Imetnike stanovanjske pravice bremene poleg stanarine stroski za tekoče
vzdrževanje in stroški obratovanja stanovanjske hiše. Stroške obratovanja stanovanjske hiše plačuje imetnik stanovanjske pravice v višini dejanskih stroskov.«
Mnenja smo, da je predlagano besedilo lažje razumljivo in bolj precizno.
Predsednik Tone Bole : Hvala lepa. Dajem amandma odbora k drugemu in tretjemu odstavku 1. člena na glasovanje. Glasovali bomo z glasovalno napravo. Kdor je za, naj prosim glasuje. (44 poslancev glasuje za.) Je
kdo proti? (Dva poslanca.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet z večino glasov.
K prvemu odstavku 7. člena predlaga odbor amandma. Iz poročila zakonodajno-pravne komisije je razvidno, da se komisija z amandmajem ne strinja.
Kakšno je stališče izvršnega sveta do predloženega amandmaja? Se strinja.
Ali odbor vztraja pri svojem amandmaju? (Da.)
Kdor je za, naj prosim glasuje. (47 poslancev glasuje za.) Je kdo proti?
<2 poslanca.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma odbora sprejet z večino glasov.
Prehajam na amandma k drugemu odstavku 7. člena, ki ga j>e predložila
zakonodajno-pravna komisija in s katerim se predlaga črtanje tega odstavka.
Prosim poročevalca odbora, da zavzame stališče do predloženega amandmaja.
Enako prosim predstavnika izvršnega sveta. Se strinjata.
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Dajem amandma na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje. (47 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (1 poslanec.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet z večino glasov.
Prehajamo na amandma k drugemu odstavku 8. člena, ki ga je predložila
zakonodajno-pravna komisija. Se poročevalec odbora strinja s predloženim
amandmajem? (Da.) Se strinja tudi predstavnik izvršnega sveta? (Da.)
Dajem na glasovanje amandma zakonodajno-pravne komisije. Kdor je za,
naj prosim glasuje. (50 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma k drugemu odstavku 8. člena soglasno sprejet.
Prehajam na amandma k 10. členu. Zakonodajno-pravna komisija predlaga
amandma, s katerim naj se v celoti črta. besedilo tega člena. Alternativno predlaga novo besedilo tega člena, kolikor predlagatelj meni, da so določbe tega
člena vendarle potrebne.
Prosim predstavnika izvršnega sveta, da zavzame stališče do amandmaja.
Dr. M i r o Saje (iz klopi): Strinjamo se z alternativnim predlogom,
s tem, da se redakcijsko popravi v smislu predloga odbora za družbenoekonomske odnose.
Predsednik Tone Bole: Prosim predstavnika odbora, da zavzame stališče do amandmaja zakonodajno-pravne komisije.
Tone Polajnar: Odbor se strinja, da se besedilo dosedanjega
10. člena odpravi in sprejme alternativni predlog zakonodajno-pravne komisije
s tem, da se besedilo dopolni tako, da se ta člen v celoti glasi: »Občine z medsebojnim dogovarjanjem skrbijo za usklajevanje osnov in meril pri določanju
stanarine.-«
Predsednik Tone Bole: Prosim predstavnika zakonodajno-pravne
komisije, da zavzame stališče do predloga odbora.
Stane Simčič (iz klopi): Umikamo amandma in se strinjamo z amandmajem odbora.
Predsednik Tone Bole: Dajem na glasovanje amandma odbora k
10. členu, in sicer, da se ta člen glasi: »Občine z medsebojnim dogovarjanjem
skrbijo za usklajevanje osnov in meril pri določanju stanarine.«
Kdor je za, naj prosim glasuje. (51 poslancev glasuje za.) Je kdo proti?
(2 poslanca.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma odbora k 10. členu sprejet z večino glasov.
Prehajam na amandma odbora, da se za 12. členom doda nov 12. a člen.
Zakonodajno-pravna komisija se z amandmajem odbora v načelu strinja,
vendar predlaga svoj amandma, ki je razviden iz poročila zakonodajno-pravne
komisije.
Prosim poročevalca odbora, da zavzame stališče do amandmaja zakonodajno-pravne komisije.
Tone Polajnar (iz klopi): Sprejemamo amandma zakonodajno-pravne
komisije in umikamo svoj amandma.

47. seja

137

Predsednik Tone Bole: Prosim predstavnika izvršnega sveta, da zavzame stališče do amandmaja.
Dr. Miro Saje (iz klopi): Strinjamo se z amandmajem zakonodajnopravne komisije.
Predsednik Tone Bole: Hvala! Dajem na glasovanje amandma zakonodajno-pravne komisije. Kdor je za, naj prosim glasuje. (50 poslancev glasuje
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma zakonodajno-pravne komisije sprejet.
Prehajam na amandma k 14. členu. Amandma predlaga zakonođajno-pravna
komisija.
Prosim poročevalca odbora, da zavzame stališče do amandmaja zakonodajno-pravne komisije. (Se strinja.) Prosim predstavnika izvršnega sveta, da
zavzame stališče do amandmaja zakonodajno-pravne komisije. (Se strinja.)
Dajem na glasovanje amandma zakonodajno-pravne komisije. Kdor je za,
naj prosim glasuje. (51 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma zakonodajno-pravne komisije soglasno sprejet.
Glede na to, da smo zaključili obravnavo amandmajev, prehajam na glasovanje o predlogu zakona v celoti; Kdor je za, naj prosim glasuje. (51 poslancev
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet.
Prehajam na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga zakona o ugotovitvi vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj.
Predlog zakona je predložil izvršni svet v skladu s sklepom 42. seje našega
zbora 17. julija 1972, ko* smo sprejeli osnutek tega zakona. Predstavnik izvršnega sveta je že dal uvodno obrazložitev.
K predlogu zakona ste prejeli še naslednja gradiva: skupno poročilo odbora za družbenoekonomske odnose s pristojnim odborom republiškega zbora;
poročilo zakonodajno-pravne komisije in ugotovitve sekcije za proučevanje
stanovanjskih razmerij republiške konference SZDL.
2eli poročevalec odbora tovariš Polajnar še ustno dopolniti poročilo odbora?
Tone Polajnar: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Glede na to,
da snio pri prejšnjem zakonu sprejeli nov 12. a člen, odbor daje amandma
k 11. členu, ki naj se v celoti glasi: »Občine z medsebojnim dogovarjanjem
skrbijo za usklajevanje osnov in meril pri vrednotenju stanovanjskih hiš in
stanovanj.« Hvala lepa!
Predsednik Tone Bole: O amandmajih, ki jih predlaga zakonodajnopravna komisija, bomo odločali v podrobni obravnavi predloženega zakona.
Prehajam na načelno razpravo o predlogu zakona o ugotovitvi vrednosti
stanovanjskih hiš in stanovanj. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče,
zaključujem razpravo in prehajam na obravnavo v podrobnostih.
Prehajam na amandma k 11. členu. Zakonodajno-pravna komisija predlaga, da se ta člen črta. Alternativno predlaga novo besedilo tega člena, kolikor
predlagatelj meni, da so določbe tega člena vendar potrebne. Prosim predstav-
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nika izvršnega sveta, da zavzame stališče do predloga zakonodajno-pravne
komisije oziroma njenega amandmaja.
Miro Saje (iz klopi): Sem proti amandmaju zakonodaj no-pravne komisije, podpiramo pa amandma odbora za družbenoekonomske odnose.
Predsednik Tone Bole: Prosim poročevalca odbora, da zavzame stališče do amandmaja zakonodaj no-pravne komisije oziroma njenega predloga.
Tone Polajnar: Odbor se strinja s tem, da se dosedanje besedilo
tega člena črta ter nadomesti z besedilom, ki sem ga pravkar prebral.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Polajnar, se pravi, da gre sedaj za
nov amandma. Prosim predstavnika zakonodajno-pravne komisije, da zavzame
stališče do amandmaja odbora za družbenoekonomske odnose. (Se strinja.)
Dajem amandma odbora k 11. členu na glasovanje. Kdor je za, naj prosim
glasuje. (46 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma odbora k 11. členu soglasno sprejet.
K 14. členu predlaga zakonodajno-pravna komisija amandma. Prosim poročevalca odbora, da zavzame stališče do amandmaja. (Se strinja.) Prosim predstavnika izvršnega sveta. (Se strinja.)
Dajem amandma zakonodajno-pravne komisije k 14. členu na glasovanje.
Kdor je za, naj prosim glasuje. (47 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (1 poslanec.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma zakonodajno-pravne komisije k 14. členu
sprejet.
Prehajam na glasovanje o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj prosim
glasuje. (46 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je zakon soglasno sprejet.
Prehajam na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Zbor daje le mnenje. Vprašam poslance,
ali žele kratek odmor. (Da.) Predlagam odmor do 12.30.
(Seja je bila prekinjena ob 12. uri in se je nadaljevala ob 12.35.)
Predsednik Tone Bole: Prehajam na 7. točko dnevnega
reda, to je na predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Predlog zakona smo uvrstili na dnevni red kot nepristojni zbor glede na
to, da imajo ta vprašanja poseben pomen za delovne ljudi s področja dela
zbora. Za obravnavo in sprejem predloga zakona sta pristojna republiški in
socialno-zdravstveni zbor.
Predlog zakona je pripravila skupna komisija republiškega, gospodarskega
in socialno-zdravstvenega zbora za proučitev sistema zdravstvenega varstva
ter zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Prosim predstavnika skupne komisije tovariša Pavla Gantarja, republiškega sekretarja za delo, da da uvodno obrazložitev. Tovariš Gantar, prosim!
Pavle Gantar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Republiški zbor in socialno-zdravstveni zbor skupščine SR Slovenije sta julija
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1972 sprejela osnutek zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v
SR Sloveniji in ga dala v javno razpravo. Ta razprava se je opravljala tako
v organizacijah združenega dela, kot tudi med občani in upokojenci, veliko
pa je bilo o tem pisanega tudi v dnevnem tisku.
Posebej bi omenil, da je bila široka razprava na regionalnih posvetih in
v vodstvih političnih organov, tako na republiški konferenci SZDL in na republiškem svetu Zveze sindikatov, ker so bila precej konkretno in jasno zavzeta
stališča do osnutka zakona, oziroma do predlaganih rešitev v osnutku. Tudi
stalna konferenca za rehabilitacijo invalidov je dala pomemben prispevek v tej
obravnavi. Razen tega je sodelovala pri skupni obdelavi zakona vrsta strokovnjakov s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja in raznih institucij. Osnutek zakona so obravnavah tudi na medrepubliškem posvetu s predstavniki republiških in pokrajinskih sekretariatov za delo. O osnutku kakor
tudi o predlogu zakona je razpravljial tudi izvršni svet skupščine SR Slovenije.
Predloženi predlog zakona je sprejela skupna komisija republiškega, gospodarskega in socialno-zdravstvenega zbora za proučitev sistema zdravstvenega
varstva ter zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja in ga je
potem predložila v dokončno obravnavo in sprejem skupščini SR Slovenije.
V predlogu zakona je upoštevana vrsta pripomb, ki so bile dane v vseh
razpravah, vendar pa vseh ni bilo mogoče upoštevati, iz teh ali onih razlogov.
Podroben pregled pripomb je razviden iz posebnega poročila o javni razpravi
osnutka zakona, v katerem je tudi navedeno, katere pripombe niso bile upoštevane in tudi razlogi, zakaj jih ni bilo mogoče sprejeti.
Predlog zakona je eden od najpomembnejših zakonov, ki ga republika
sprejema na področju socialne politike in se z njim uresničujejo določbe
ustavnih dopolnil o socialni varnosti delovnih ljudi in o položaju samoupravnih
interesnih skupnosti na tem področju. Prav tako se s tem zakonom uresničujejo
stališča III. konference Zveze komunistov Slovenije o socialnem razlikovanju,
in sicer zlasti pri oblikovanju pokojninske osnove, uživanju pokojnine v primeru ponovne zaposlitve, usklajevanju pokojnin in še pri nekaterih drugih
institutih. Gre torej za sprejem zakona, ki vsebuje pomembne elemente socialne varnosti in kjer prihaja do veljave solidarnost med delovnimi ljudmi.
Moramo se zavedati, da predlog zakona ne pomeni korenitega spreminjanja dosedanjega sistema pokojninskega zavarovanja, da pa ga pomembno
izpopolnjuje. Treba je poudariti, da se s tem zakonom zaenkrat le deloma
uresničujejo ustavna dopolnila, saj bo nekatera pomembna vprašanja mogoče
ustrezno rešiti šele v nadaljnjem procesu izpopolnjevanja tega sistema, v skladu
z nadaljnjim razvojem socialističnih samoupravnih odnosov. Sem štejemo
predvsem rešitve s področja minulega dela, vprašanje organizacije skupnosti
pokojninskega in invalidskega zavarovanja kakor tudi vprašanje financiranja
sistema. Nesporno pa so doseženi določeni napredki, tako na področju izračunavanja pokojninske osnove, usklajevanju pokojnin z gibanjem osebnih dohodkov, prejemanju pokojnin v primeru ponovne zaposlitve upokojenca in še
na nekaterih drugih področjih, kot je zaščita invalidov, delovnih invalidov itd.
Podlaga, ki naj bi bila izhodišče za spremembe v pokojninskem in invalidskem zavarovanju, so razumljivo, predvsem določbe ustavnih dopolnil. Tako
ustavni amandmaji določajo, da delovni ljudje, združeni v svojih interesnih
skupnostih, na podlagi načela vzajemnosti in solidarnosti, določajo na samoupravnih temeljih skupne in posamične obveznosti do te skupnosti ter pravice, ki jih uveljavljajo. Torej morata tudi pokojninsko in invalidsko zava-
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rovanje izvirati iz samoupravnih odnosov delovnih ljudi, ki so združeni v
samoupravne interesne skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja in
ki po svojih samoupravnih sporazumih in normativnih aktih avtonomno urejajo
vse bistvenejše odnose na tem področju. Določajo raven pravic iz zakona, odločajo o sredstvih, potrebnih za zagotovitev teh pravic, odločajo o upravljanju
skladov in izboljšanju gmotnega položaja upokojencev.
Sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja po predlogu zakona
sestavljajo:
1. zvezni zakon o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja;
2. predloženi zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
3. statut in drugi splošni akti skupnosti pokojninskega in invalidskega
zavarovanja v SR Sloveniji;
4. družbeni dogovori in samoupravni sporazumi.
Temeljne pravice iz tega zavarovanja in pogoje za njihovo pridobitev
določa zvezni zakon. Pravice in pogoji za njihovo pridobitev so po zveznem
zakonu določeni tako, da se ohranja sedanja raven teh pravic. Predlog zakona
glede teh pravic in pogojev za njihovo pridobitev nima določb. Tako skupnost
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v mejah zveznega zakona samostojno določa, konkretizira in kvantificira te pravice, pri čemer pa predlog
zakona izhaja iz predpostavke, da je treba to opraviti v skladu z materialnimi
možnostmi naše družbe. Kolikor bi se priznale pravice nad ravnijo, ki jo
določa zvezni zakon, se more hkrati zagotoviti tudi vir dohodkov za pokrivanje teh pravic.
Obširneje so določbe in razni inštituti razvidni iz obrazložitve, ki je priložena zakonu. Na kratko bi pojasnil le nekatere najbolj pomembne določbe
v predlogu zakona.
Predlog zakona v glavnem ohranja sedanji krog zavarovancev. Omenil bi
le pomembno razširitev tega kroga.
1. Osebe, ki opravljajo z osebnim delom kmetijsko dejavnost in združujejo
svoje delo in svoja delovna sredstva z zadrugo, obratom za kooperacijo ali
z drugo organizacijo združenega dela ter dosegajo v tem proizvodnem sodelovanju določeni minimalni osebni dohodek, predlog zakona pa uzakonjuje
pravico, da se lahko te osebe zavarujejo po delavskem zavarovanju.
Gre torej za pomembni nadaljnji korak za izboljšanje položaja našega
kmeta.
2. Po predlogu zakona se vključujejo v krog zavarovancev tudi delavci,
ki jim je delovno razmerje prenehalo, ker zaradi tehnoloških ali ekonomskih
razlogov njihovo delo v organizacijah združenega dela ni več potrebno in zato
postanejo začasno nezaposleni.
Gre za pomembno realizacijo ustavnega dopolnila, seveda zaenkrat šele
na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja, po katerem organizacije združenega dela po načelu vzajemnosti in solidarnosti zagotavljajo izvajanje pridobljenih pravic delavcev, kadar iz tehnoloških in ekonomskih vzrokov
ni več potrebe po delu v njihovi organizaciji. To ustavno dopolnilo bo treba
nesporno uresničiti tudi z ostalimi zakoni, zlasti z zakonom o zaposlovanju in
o socialni varnosti delovnih ljudi za primer nezaposlenosti.
Vprašanje minulega dela. Omenil sem že, da minulo delo ni prišlo v celoti
do izraza v tem predlogu zakona, je pa vsebovana v predlogu zakona politika,
kolikor imamo na razpolago že spoznanja in dognanja na tem področju in
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katera se lahko dejansko uresničijo. V predlogu zakona se minulo delo v pokojninskem in invalidskem sistemu uveljavlja, kot sem že omenil, na različne
načine:
— osebni dohodki iz prejšnjih let so podlaga za izračun pokojninske osnove.
Od njih odvisna pokojnina se valorizira v skladu z gibanjem osebnih dohodkov;
— pokojnina se pri enaki pokojninski osnovi povečuje v skladu z dolžina
pokojninske dobe s tem, da se odstotek za odmero pokojnine povečuje v skladu
z dolžino pokojninske dobe;
— pokojnina se usklajuje z gibanjem osebnih dohodkov aktivnih zavarovancev in tako upokojenci zaradi svojega minulega dela sodelujejo v porastu
standarda aktivnih zavarovancev, saj je minulo delo upokojenoev pomembni
dejavnik porasta standarda aktivnih zavarovancev.
Nadalje je potrebno glede minulega dela v predlogu zakona še posebej poudariti novost, da je usklajevanje pokojnin z gibanjem osebnih dohodkov
aktivnih zavarovancev obvezno pravilo in da se za to usklajevanje uzakonjuje
novi del sredstev, tako imenovani prispevek iz minulega dela.
Vprašanje pokojninske osnove. Pri izračunavanju pokojninske osnove se
izhaja s stališča, da se poteg valoriziiranega poprečnega osebnega dohodka
zavarovanca-delavca uporabljajo tudi korektivi. Namen teh korektivov je, da
zagotovijo, da je pokojnina v čim večji meri odraz skupnega delovnega prispevka zavarovanca, ki ga je ta ustvaril s svojim tekočim in minulim delom
in da se upoštevajo načela samoupravnih sporazumov, s katerimi se usmerja
delitev dohodka in osebnih dohodkov.
S to izpopolnitvijo izračunavanja pokojninske osnove se tudi uresničujejo
sklepi III. konference ZK Slovenije o socialnem razlikovanju, kjer se posebej
navaja, da je potrebno z ustrezno izpopolnitvijo metode za določanje pokojninske osnove pri odmeri pokojnine ublažiti dosedanje pretirane razlike med
pokojninami, ki očitno ne izražajo delitve po delu.
Naslednje vprašanje so obveznosti do delovnih invalidov. Na tem področju
je zlasti pomembna novost, da imajo organizacije združenega dela novo obveznost do tistih delavcev, kjer je vzrok invalidnosti nastala bolezen ali poškodba izven dela, pod pogojem seveda, da so bili pri organizaciji združenega
dela zaposleni pred nastankom invalidnosti vsaj eno leto. Tudi tukaj gre za
uveljavljanje pravic iz minulega dela.
Vprašanje prejemanja pokojnine v primeru ponovne zaposlitve upokojenca.
Določila, ki so v predlogu zakona, so bila predmet zelo širokih obravnav in
razprav. Izražena so bila razna stališča in mnenja. Z osnovnim namenom, da
bi se zmanjšale pretirane socialne razlike med upokojenci, ki se preživljajo
samo s pokojnino, in upokojenci, ki imajo še dopolnilni dohodek iz dodatne
zaposlitve, se predlaga naslednja rešitev:
Upokojenec, ki uveljavlja starostno pokojnino s pokojninsko dobo 40 let
moški, oziroma 35 let ženska, in je ponovno stopil v delovno razmerje ali
začel opravljati samostojno dejavnost, ali je začel delo na podlagi pogodbe
oziroma avtorske pogodbe^ se pokojnina izplačuje nezmanjšano, če njegova
pokojnina in dodatni dohodek skupaj ne presegata dvojnega zneska poprečnega osebnega dohodka vseh zaposlenih iz prejšnjega leta v SR Sloveniji. Ce
presegata to mejo, se izplačuje za ta čas le tisti del pokojnine, ki je odvisen
od višine skupnega dohodka upokojenca. Del pokojnine, ki se odbije, se1 izračuna po lestvici, ki jo določi skupnost v rastočem odstotku, vendar tako, da
se pri skupnem dohodku upokojenca, ki dosega štirikratni poprečni osebni
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dohodek zaposlenih v preteklem letu, zmanjša pokojnina največ za 50 °/»
pokojnine. Ce pa ta skupni dohodek presega štirikratni poprečni osebni dohodek
zaposlenih v preteklem letu, pa se pokojnina zmanjša še za ta znesek, ki presega
štirikratni poprečni osebni dohodek.
Moram poudariti, da se je to kritiziralo s pravnega stališča, češ da je ta
rešitev protipravna. Člen 61, točka 3 zveznega zakona o temeljnih pravicah iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja pa jasno določa, da je uživanje
pravic, pridobljenih po tem zakonu, lahko omejeno. Te pravice pa morejo
prenehati le v primerih in ob pogojih, ki jih določa zakon. Iz tega izhaja, da
je ta določba popolnoma v skladu z zveznim zakonom.
Vprašanje borcev. Glede borcev predlog zakona povzema določbe zveznega
zakona o pravicah borcev NOV in se zato te določbe neposredno uporabljajo.
Kolikor gre pri nas v Sloveniji za urejanje statusa oziroma pravic drugih
borcev, kot so določeni v zveznem zakonu, primer prekomorci, bo to urejeno
s posebnimi republiškimi zakoni.
Naslednje vprašanje je beneficiranje zavarovalne dobe. V svojih izvajanjih
se na tem področju ne bi spuščal v razlike, ki so bile predložene v osnutku in
določbah, ki so dane v tem predlogu. Omenim naj le, da je osnutek zakona
skušal odpraviti sedanje dvojno beneficiranje zavarovalne dobe v starostnem
in invalidskem zavarovanju za vse zavarovance na beneficiranih delovnih
mestih in je poskušal to dvojno beneficiranje obdržati le v izjemnih primerih,
praviloma pa le za primer invalidske pokojnine. V javni razpravi se je večina
izrazila zoper tako rešitev in predlog zakona v bistvu zadržuje sedanjo ureditev tako, da se za beneficiranje delovne dobe uporabljajo neposredno določbe
zveznega zakona.
Pripomnil pa bi, da predlog zakona daje dve indikativni normi, ki naj bi
pripomogli k zaviranju rastočega trenda beneficiranja. Te določbe naj bi
usmerjale organizacije združenega dela k izboljšanju varstva pri delu, skupnost
pa zavezovale k reviziji že priznanih beneficiranih delovnih mest. Uvajanje
novih beneficiranih delovnih mest naj bi bilo strokovno utemeljeno, beneficiranje pa trajalo toliko časa, dokler z izboljšanjem delovnih pogojev ni odpravljen vzrok beneficiranja. Te določbe predvidevajo, naj se z družbenimi
dogovori in samoupravnimi sporazumi določijo kriteriji in osnova za beneficiranje. Tak pristop, kjer naj bi pri odločanju o beneficiranju sodeloval čim
širši krog neposrednih proizvajalcev, bo, tako s stališča pravic, kakor tudi iz
obveznosti, ki iz tega izhajajo, nesporno prispeval, da se beneficiranje postavi
na razumno mejo.
Financiranje. Treba je takoj omeniti, da določbe o financiranju po vsej
verjetnosti predstavljajo le začasno rešitev, katere pa morajo biti v zakonu,
da se zagotovi nemoteno funkcioniranje celotnega pokojninskega in invalidskega sistema. V obrazložitvi zakon precej obširno in konkretno navaja, kdo
so nosilci bremen in v kakšne namene se prispevki in plačila uporabljajo. Nosilci bremen so tako v glavnem aktivni zavarovanci sami, potem organizacije
združenega dela, prav tako pa tudi, v določenih primerih, družbenopolitične
skupnosti, to je federacija in republika, pa tudi občine v izjemnih primerih.
Organizacije združenega dela prispevajo:
za kritje večjih stroškov zaradi beneficiranja zavarovalne dobe;
za povečanje, usklajevanje pokojnin v zvezi s porastom družbene pioduktivnosti, to je iz naslova minulega dela upokojencev,
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— za kritje stroškov za zavarovanje delavcev, ki jim je delovno razmerje
prenehalo zato, ker zaradi tehnoloških ali ekonomskih razlogov v delovni organizaciji niso več potrebni;
— za kritje stroškov, ki nastajajo v zavarovanju zaradi nesreč na delu in
poklicnih bolezni in
— za posebne primere zavarovanja za invalidnost, kot na primer za
organizatorje mladinskih delovnih akcij, športnih dejavnosti itd.
Vprašanje družbenih dogovorov. Družbeni dogovor postane po predlogu
zakona eden od izredno pomembnih instrumentov sistema pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, zlasti na področju financiranja, ki izhaja od tod, da
se morajo vse oblike potrošnje oziroma njihove potrebe, tako tudi na področju
pokojninskega — invalidskega zavarovanja, gibati v okviru naše ekonomske
zmogljivosti in zagotavljati akumulativne sposobnosti razvoja samega gospodarstva. Zato se obseg globalno določa z družbenim dogovorom, samoupravna
interesna skupnost, to je skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja
pa določa in kvantificira pravice v tem okviru, to se pravi v okviru, koliko
to dopušča ekonomska zmogljivost družbe.
Na koncu naj poudarim, da je treba v skladu z določili zveznega zakona
o temeljnih pravicah iz pokojninskega zavarovanja ta zakon sprejeti do konca
tega leta, tako da nov pokojninski sistem začne veljati že s 1. 1. 1973. leta.
Zavedam se, da nisem navedel vseh pomembnosti in vseh pomembnih
določb, ki so vsebovane v predlogu zakona. Omenil sem že, da gre za sprejem
zelo pomembnega zakona in da je o njem bila tudi zelo široka javna razprava.
Predlagatelj je imel najboljšo voljo, da v zakon pridejo dejansko stališča,
mnenja, za katerimi je stala večina delovnih ljudi.
S sprejemom in uresničitvijo tega zakona se bomo vsekakor približali trem
pomembnim ciljem:
— zmanjšali bomo neupravičene razlike iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja;
— zagotovili bomo večjo socialno varnost upokojencev in invalidov;
— vključili bomo v odločanja na tem področju delavca-zavarovanca.
Vsi ti trije cilji pa so vsekakor pomemben dejavnik nadaljnjega razvoja
naše socialistične samoupravne družbe.
Predsednik Tone Bole: K predlogu zakona ste prejeli še naslednja
gradiva: stališče izvršnega sveta, ki predlaga tudi nekatere amandmaje, poročilo skupne komisije o javni razpravi o osnutku tega zakona, poročilo odbora
za družbenoekonomske odnose, ki ste ga prejeli danes, amandma poslanca Martina Vidmarja k 91. členu zakona, ki ste ga prejeli danes, mnenje in predloge
združenega železniškega transportnega podjetja Ljubljana k predlogu zakona,
ki ste ga prav tako prejeli danes. Med sejo pa je vlažil amandma tudi poslanec
Jože Knez k 23. členu.
Prosim poročevalca odbora za družbenoekonomske odnose, če želi še ustno
dopolniti poročilo1 odbora. Tovariš Ivo Mikluš, prosim.
Ivo Mikluš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Odbor
za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora je na seji dne 24. novembra obravnaval predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
ki ga je skupščini SR Slovenije predložila skupna komisija republiškega, gospodarskega in socialno-zdravstvenega zbora za proučitev sistema zdravstvenega
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varstva ter zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kakor
tudi amandmaje k predlogu zakona, ki so jih predložili izvršni svet, zakonodajno-pravna komisija in poslanec Martin Vidmar ter nekatera mnenja k predlogu zakona.
Uvodoma je odbor ugotovil, da je predlagatelj upošteval večino pripomb,
ki jih je imel odbor k osnutku zakona ali pa bodo še upoštevane v predlogu
statuta skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja SR Slovenije, ki
je že pripravljen. V načelni razpravi odbor k predlogu zakona ni imel pripomb.
Odbor je obravnaval amandma poslanca Martina Vidmarja k 91. členu.
Odbor amandmaja ni sprejel, ker bi njegovo izvajanje pomenilo, da spreminja
zakon, take funkcije pa družbeni dogovor ne more imeti. Glede rešitve tega
vprašanja se mora sprejeti nov zakon, ki bi določal tudi vire financiranja
ali pa druge ukrepe socialno-ekonomske politike.
Odbor je obravnaval tudi mnenja Združenega železniškega transportnega
podjetja Ljubljana in ki se nanašajo na 23. člen predloga zakona, kakor tudi
na 43. člen.
Glede mnenja k 23. členu zakona je odbor podprl stališče predstavnika
predlagatelja, da ob izplačevanju dela pokojnine v primeri ponovne zaposlitve
upokojenca ne more biti govora o neupravičeni bogatitvi organizacije pokojninskega zavarovanja, saj gre za samoupravno interesno skupnost, s katero bodo
upravljali zavarovanci sami. Sredstva, ki se bodo na ta način zbrala v skladu
pokojninsko invalidskega zavarovanja, bodo podlaga za morebitno znižanje obveznosti zavarovancev, to je za morebitne nižje prispevke, ki jih bodo plačevali
zavarovanci.
Glede 43. člena predlagatelj meni, da ne bo nastala pravna praznina v
sklenitvi družbenih dogovorov glede delovnih mest, za katere bo veljala beneficirana doba, saj je to urejeno že z določbami zakona o temeljnih pravicah iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Odbor je obravnaval tudi amandmaje izvršnega sveta skupščine SR Slovenije in jih sprejel. Prav tako v načelu podpira amandmaje, ki jih je k predlogu zakona predložila zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije.
V nadaljevanju razprave je odbor menil, da bi v statutu skupnosti pokojninsko invalidskega zavarovanja ali v družbenem dogovoru moralo biti določeno, da naj se stopnje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
sprejemajo in veljajo načelno za obdobje srednjeročnega plana družbenega
razvoja in le izjemoma za enotno obdobje.
Prav tako je odbor menil, da naj bi v statutu skupnosti bila dana večja
pristojnost občinskim ah regionalnim zborom delegatov zavarovancev. Le-ti
naj bi pred sklepanjem družbenega dogovora dali svoje soglasje oziroma stališča glede izhodišč osnov in meril za določitev stopenj prispevkov za financiranje pokojninsko invalidskega zavarovanja in glede drugih vprašanj.
Odbor predlaga gospodarskemu zboru, da sprejme mnenja, ki jih je dal
odbor k predlogu zakona in da jih posreduje samoupravnim organom skupnosti
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter skupni komisiji republiškega,
gospodarskega in socialno-zdravstvenega zbora za proučitev sistema zdravstvenega varstva ter zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Mikluš, prosim še za stališče odbora
glede amandmaja poslanca Jožeta Kneza, ki je bil dan med sejo zbora.
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Ivo Mikluš: Odbor soglaša z amandmajem poslanca Jožeta Kneza.
Predsednik Tone Bole: Pričenjam razpravo'. Kdo želi sodelovati v razpravi? Besedo ima tovariš Franc Bricelj, predstavnik skupne komisije.
Franc Bricelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci.
Dal bi nekaj pojasnil k posameznim predlogom in amandmajem.
Glede predloga Železniškega transportnega podjetja Ljubljana, ki se nanaša na vprašanje beneficirane delovne dobe, bi rad pojasnil, da predlagana
dopolnitev v republiškem zakonu ni potrebna, ker se ta in vse druge dobe rešujejo že po 75. členu zveznega zakona, dokler ne bo o teh ponovno odločala
skupnost. Ker to rešuje že zvezni zakon, predlog republiškega zakona pušča
v veljavi to določilo vse dotlej, dokler jih ne bo spremenila skupnost v skladu
z novim zakonom.
Glede predloga poslanca Martina Vidmarja bi rad pojasnil tole. Vprašanje
tako imenovanega izjemnega upokojevanja rudarjev, ki je bilo uvedeno v letu
1970, namreč pomeni, določeno izvensistemsko rešitev, ki je bila tudi doslej
urejena s posebnim zakonom in ne s predpisi pokojninskega zavarovanja. To
vprašanje bomo še naprej urejevali izven sistema. Gre za vprašanja rudarjev,
ki so iz ekonomskih razlogov prišli v situacijo, da se je rudnik zaprl ali delno
omejil proizvodnjo. Bistvena razlika glede reševanja tega problema je v tem,
da smo bili doslej vezani na zvezno zakonodajo, po novem zakonu pa je republika samostojna. V skladu s stališči, ki jih je sprejela skupna komisija, naj
bi to reševali s posebnim zakonom, saj je odstop od vseh načel pokojninskega
zavarojanja tako očiten, da ga ni mogoče reševati v okviru predloženega zakona.
Glede amandmaja poslanca, ki smo ga pravkar prejeli, to je, da bi se pri
zmanjševanju pokojnine, kadar gre za ponovno zaposlitev, upoštevali tudi število vzdrževanih družinskih članov, bi rad pojasnil, da je komisija razpravljala
tudi o tej možnosti. Pri tem se je ugotovilo, da bi način ugotavljanja in odtrgovanja postal tako kompliciran, da bi se preprosto nihče več ne spoznal, za
kaj gre. Kljub temu, da je bila želja, da bi se to na nek način upoštevalo, se
je iz praktičnih razlogov od tega odstopilo.
Predsednik Tone Bole: Nadaljujem z načelno razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? Tovariš Jože Knez, prosim!
Jože Knez: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Kot sem iz izvajanja predgovornika razbral, komisija nima načelnih pripomb k mojemu predlogu, temveč le pripombe tehničnega značaja. Menim, da tehnične ovire ne morejo biti odločilne, če problem obstaja. Obstaja namreč problem človeka z eno
samo pokojnino ter otroci in vzdrževanimi člani, nasproti onemu, kjer sta dva v
delovnem razmerju ali pa kjer dva odhajata v pokoj. Takoj, ko smo se ođločili,
da začnemo pokojnine zmanjševati na dva poprečna mesečna zaslužka, smo
jasno odločili, da že sedaj začnemo omejevati pokojnine na poprečnem stanju
v Sloveniji, poprečno stanje pa je poprečen dohodek krat dva zaposlena.
Upoštevati bi morali izjemno stanje pri tistih ljudeh, ki se zaradi objektivnih pogojev niso mogli zaposliti s celotno družino, predvsem v krajih z
manjšo možnostjo zaposlitve, ali pa v krajih, kjer so razvite enostranske industrije.
10
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Vprašanje je vsekakor zapleteno, vendar bi se najbrž dalo razrešiti, podobno kot smo to storili na drugih področjih. Predlog zakona ureja evidenco
ostalih zaslužkov, avtorskih pravic, honorarjev, zasebnega zaposlovanja. Najbrž je ta evidenca, sama po sebi, tudi težavna, kljub temu pa jo bomo uvedli.
Opozoril bi, da je socialno zavarovanje zelo hitro našlo rešitev pri otroških
dodatkih in otroškem varstvu, pri katerih se upošteva družina in družinski
člani. Zato je malo nenavaden odgovor, da se zaradi tehničnih težav ne da
rešiti določeno socialno vprašanje.
Na področju obdavčitev izgleda, da teh vprašanj ne bomo rešili, ker so stališča slovenskih pristojnih organov drugačna. To pomeni, da bomo podobna
vprašanja morali začeti reševati na posameznih področjih kot so subvencioniranje najemnin, otroške doklade in podobno, čeprav na podlagi tehnično zahtevnih in zelo nepreglednih tabel. Dejansko zahtevamo v našem predlogu le
dve tabeli, in sicer tabelo za onega, ki je sam ter tabelo za tistega, ki vzdržuje
člane svoje, včasih številne družine.
Glede na problem, ki je vsekakor socialen, vztrajen v imenu 15 poslancev
pri amandmaju. Hvala.
Predsednik Tone Bole: Besedo ima tovariš Martin Vidmar.
Martin Vidmar: Tovariš predsednik, tovariši poslanci!
Ko sem predložil amandma k 21. členu tega zakona, sem izhajal iz tega,
da isto stvar obravnava že zvezni zakon o temeljnih pravicah iz pokojninskega
in invalidskega zavarovanja. Pravzaprav le predlagam, da se ta določila prenesejo v republiški zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Menim, da bi predlagana dopolnitev k 21. členu bila le podlaga, da bi se
takšni izjemni zakoni lahko sprejeli. Leta 1970, ko je veljal še zvezni oziroma
republiški zakon <o izjemnem upokojevanju rudarjev, ni bilo aktualno, da bi
zapirali rudnike. Če bi takrat zaprli nekatere rudnike, bi s tem povzročili določeno gospodarsko škodo, sedaj pa smo v situaciji, ko še ni jasno, kako bomo
rešili določena vprašanja na področju energetike. Zato menim, da bi bilo umestno, če bi novi pokojninski in invalidski zakon imel predlagano določilo.
Opozarjam tudi na to, da so pravzaprav isti ljudje, ki danes odklanjajo
dopolnitev tega člena, leta 1970 oziroma 1971 zagotavljali, da bo novi pokojninski zakon vseboval to določilo.
Predsednik Tone Bole: Želi še kdo sodelovati v načelni razpravi?
Prosim, tovariš Stojan Makovec.
Stojan Makovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V ekspozeju tovariša sekretarja za delo je omenjeno, da bi v bodoče
vključevali tudi kmetijskega proizvajalca zasebnika v pokojninsko-invalidsko zavarovanje. To bo na prostovoljni podlagi, kar je tudi prav. Materialno širša
družbena skupnost ne bi bila prizadeta, saj bi kmetijski proizvajalci, ki bi se
hoteli vključiti v pokojninskcKinvalidsko zavarovanje prek organizacij združenega dela, bili sami financerji. Vendar je potrebno poudariti in kmetijski
proizvajalci, ki bodo imeli pogoje za to, morajo že vnaprej vedeti, da bo finančno breme precej veliko. Kolikor bi se vključilo že v minimalno pokojninskozavarovanje menim, da bi mesečni prispevek znašal od 50 do 60 starih tisočakov,
kar je vsekakor precejšnja obremenitev. Kljub temu je za to zavarovanje zainteresirano veliko proizvajalcev, saj bodo dobili enake pravice, kot jih imajo
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ostali delavci. Zato menim, da je potrebno delo na tem zakonu pospešiti in ga
tudi pozdravljam.
Moje drugo vprašanje se nanaša na prekomorce oziroma borce NOV, ki so
prišli onkraj luže. Vemo, da je bila prva in druga prekomorska brigada ustanovljena na ozemlju Italije, to je na celini, borci tretje, četrte in pete brigade,
ki so bili v glavnem opredeljeni za NOV, pa se v njo niso mogli aktivno vključiti, ker so bili onstran luže, pa tudi zavezniki jim to niso omogočali. Prihod v
matično Jugoslavijo je bil omogočen šele takrat, ko je bil v Afriki, na sicilskih
otokih in na celini izveden referendum in ko zavezniki niso več postavljali
zaprek. Tako so se lahko tudi nekdanji italijanski državljani vključili v gibanje
ter doprinesli svoj delež za nacionalno in socialno osvoboditev. Menim, da je
treba tudi to vprašanje pospešeno reševati.
Predsednik Tone Bole: Zeli še kdo sodelovati v načelni razpravi? Besedo ima tovariš Jože Vrbančič.
Jože Vrbančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Glede problematike 23. člena me moti stališče našega odbora za družbenoekonomske odnose, ki v poročilu pravi, da se ne bodo skladi pokojninskega zavarovanja neupravičeno bogateli, ne zavzema pa stališče, niti je kdo v tem zboru
postavil vprašanje, ali je ta recimo kratenje ustavnih pravic. Želel bi, da se to
tukaj pove, saj nam lahko nekdo čez nekaj časa zopet očita, da nismo imeli
pred očmi, da se upravičencem, to je upokojencem hkrati kratijo ustavne pravice. Prosim, da se naš odbor za družbenoekonomske odnose tudi o tem izjavi.
Hvala lepa.
Predsednik Tone Bole: Zeli še kdo sodelovati v načelni razpravi? Če
ne, zaključujem načelno razpravo.
Preden pa preidemo na razpravo v podrobnostih, vprašam poročevalca odbora za družbenoekonomske odnose, če lahko da odgovor na vprašanje tovariša
Vrbančiča?
Ivo Mikluš (iz klopi): Odbor o teh stvareh ni razpravljal. Razpravljal
je le o stališču, ki ga je dal predstavnik skupnosti pokojninskega zavarovanja.
Razpravljali smo- tudi o mnenju oziroma pripombah Združenega železniško
transportnega podjetja.
Predsednik Tone Bole: Bi lahko predstavnik skupne komisije odgovoril ali pojasnil vprašanje, ki ga je postavil tovariš Vrbančič. Prosim, tovariš
Franc Bricelj.
Franc Bricelj: Predlog Združenega železniškega transportnega podjetja gre za tem, da se omeji skupni dohodek občana le z ustrezno davčno politiko. S ponovno zaposlitvijo upokojenca naj bi se ne zmanjšala pokojnina,
temveč bi namesto zmanjšanja pokojnine zavarovanec plačal toliko in toliko
davka več. Predlog, da ne zmanjšamo pokojnine, temveč da uredimo to z davkom, je skupna komisija odlonila. Komisija je bila mnenja, da se v davčni
politiki pokojnina in osebni dohodek obravnavata skupaj in da se v davku odmerja na podlagi obeh dohodkov, medtem ko pri vprašanju ali se lahko zmanjša
pokojnina ali ne gre za sredstva sklada, če se nekdo ponovno zaposli in zaradi
tega prekoračuje določene meje dohodka, naj pač za toliko časa ne prejema
pokojnine.
10»
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Poudaril bi še to, da se pokojnina šteje kot nekakšna dajatev za primer
starosti, to je za dobo, ko se predpostavlja, da starostna meja dejansko onemogoča normalno delo, da bi se nekdo preživljal s svojim delom. Če nekdo kljub
temu meni, da lahko s svojo delovno sposobnostjo še naprej zasluži, naj to
vpliva na korist skladov oziroma samih zavarovancev, kajti če gre za davek, je
to dohodek proračuna. Skupna komisija je bila mnenja, da naj gredo sredstva
v korist samih zavarovancev in ne v proračun.
Predsednik Tone Bole: Zeli še kdo besedo? Tovariš Alojz Žokalj.
Alojz Žokalj (iz klopi): Je ta zakon v skladu z ustavo?
Predsednik Tone Bole: Prosim, da na vprašanje odgovori predlagatelj.
Franc Bricelj : Tu je dvoje vprašanj. Eno je socialno politični, drugo
pa pravni aspekt. Socialistični aspekt ali bolje rečeno družbenoekonomski
aspekt je v tem, v čigavo korist gre zmanjševanje pokojnine, to je skladu ali
ne. Glede pravnega aspekta, to je vprašanje, ali se sploh lahko zmanjša pokojnina v primeru ponovne zaposlitve, menimo, da je to urejeno že z zveznim
zakonom, ki pravi:
»Uživanje pravic pridobljenih po tem zakonu je lahko omejeno v primeru
in pogojih, ki jih določa zakon.« To pomeni, da zvezni zakon izrecno predvideva
možnost omejevanja uživanja pravic, pri čemer se ne jemlje pravica do pokojnine, temveč se le začasno ne izplačuje. V skladu z zveznim zakonom republika
lahko zmanjšuje oziroma začasno omeji izplačevanje pokojnine.
K temu bi rad, tovariši poslanci, dodal, da smo glede tega v Sloveniji najbolj liberalni. V razgovorih, ki smo jih imeli z drugimi republikami, smo ugotovili, da druge republike preprosto ne dajejo nič, in sicer zaradi tega, ker s
tem rešujejo problem zaposlovanja mladih delavcev. Mi nismo šli v takšno
skrajnost, ker smo skušali reševati oba vprašanja hkrati.
Predsednik Tone Bole: Hvala. Želi še kdo sodelovati v razpravi? Prosim, da se osredotočimo na bistvo predloga in ne na razčiščevanje.
Alojz Žokalj: Je ta zakon v skladu z ustavo?
Franc Bricelj (iz klopi): Menim, da je, ker se ne prepoveduje delo,
temveč se le začasno zmanjšuje pokojnina.
Predsednik Tone Bole: Besedo ima tovariš Jože Lesar.
Jože Lesar: Menim, da med nami ni nikogar, ki bi bil prepričan, da
je točno to, kar meni predstavnik komisije. Ni stvar v preprečevanju dela, temveč nastaja čisto principialno vprašanje, ali je pokojnina rezultat minulega dela,
rezultat vloženega dela, ki ga delovni človek opravi z zakonom v določeni dobi,
ali ne. Ce je tako, potem je po ustavi minulo delo nedotakljivo, po tolmačenju
pristojne komisije pa se pokojnina sprevrže v socialni dodatek, s katerim družba deli miloščino po kriterijih, ki jih vsebuje zakon.
Postavlja se principialno vprašanje, ali je pokojnina socialni dodatek, kot
je bilo omenjeno za onemogle, za reveže, ali pa je pokojnina rezultat nečesa,
kar se osebno zasluži, zato, da se zagotovi preživljanje v starosti. Moram reči,
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da tudi v zunanjem svetu urejajo to zadevo. Tudi sam sem za urejanje odnosov,
vendar v okviru davčne politike.
Menim, da se je tovariš Gantar bolj precizno izrazil, ko je rekel, da predlog zakona le deloma ureja te odnose na podlagi ustavnih amandmajev, kar
pomeni, da smo v procesu — tako sem ga razumel — v katerem bo potrebno
razčistiti tudi kategorijo minulega dela.
Glede amandmaja tovariša Kneza me čudi obrazložitev predstavnika komisije, kot se mi čudno zdi, da je komisija sploh prišla s predlogom, kakšen je
23. člen. Kljub obsežnemu govorjenju o zmanjševanju socialnih razlik, ta člen
naravnost zahteva in insistira na socialnih razlikah, saj je upokojenec, ki je
sam, nekaj povsem drugega kot oni, ki ima dva, tri ali več otrok, ki jih mora
vzdrževati. Za oba primera velja seveda isti kriterij glede zmanjševanja pokojnine. Kdo si upa v današnjem času zagovarjati, da je to tehnično prezahtevna
stvar, ko imamo v našem sistemu vse polno takšnih primerov.
Primer imamo že v predloženem zakonu, ki v 19. členu pravi: »Varstveni
dodatek se dodaja najnižjim pokojninskim prejemkom, če niti sam niti člani
njegovega gospodinjstva nimajo drugih dohodkov.« Ah to ne pomeni, da se
varstveni dodatek povezuje s socialnim statusom družine? Podoben primer je
pri otroških dodatkih, pri socialnih podporah, pri štipendijah, pri družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu, pri odmeri davka občanom, kjer so za
vsakega vzdrževanega člana olajšave, itd. V tem primeru pa se to ne bi moglo
tehnično urediti. Ali naj zaradi tehničnih zaprek zapravimo načelo, za katerega
se borimo v tej družbi? Če predlagatelj zakona meni, da se to tehnično ne da
izvesti, zakaj predlaga zakonsko ureditev, ki je zelo dvomljiva, kot so že ugotovili nekateri poslanci. Tudi če je tako, kot je tovariš Gantar poudaril, da še
nismo v celoti uskladili določene kategorije z ustavo in da je to proces, zaradi
tega seveda še ne moremo sprejeti 23. člen v sedanji obliki, saj naravnost kliče
po tem, da socialne razlike še povečamo. Hvala.
Predsednik Tone Bole : Želi še kdo besedo? Ce ne, zaključujem razpravo in prosim tovariša Gantarja, če želi dati še kakšna dopolnila oziroma
pojasnila.
Pavle Gantar: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Menim, da
gre pri tem zakonu za zadevo, ki jo lahko v danih realnih mejah sprejmemo in
ki ustreza naši objektivni situaciji, zlasti glede 23. člena, ki ga je podprla široka
razprava delovnih ljudi. Glede tega člena so bile zelo žolčne in dolgotrajne razprave tudi v komisiji, vendar se je, lahko rečem, večina javne razprave opredelila za tezo, ki jo predlagamo. Naj ponovno poudarim, da menimo, da je ta stvar
popolnoma v skladu z obstoječim zakonom in po našem mnenju, poudarjam,
po našem mnenju, tudi z ustavo. O tem sicer odloča ustavno sodišče, vendar
menimo, da v tem primeru ne gre za nobeno spreminjanje, temveč le za dopolnjevanje zveznega zakona.
V pokojninskem sistemu še nismo prišli do idealnih rešitev, zato pokojnina
ni, kot pravi tovariš Kardelj, le z osebnim dohodkom kupljena vrednost, temveč tudi pravica delovnega človeka, pridobljena na podlagi njegovega minulega dela, ki je nastala na podlagi družbenega bogastva. Temu načelu smo se
le približali, zato ga v dani situaciji iz objektivnih, ne nazadnje pa tudi iz
subjektivnih razlogov oblikujemo tako, kot je predlagano. To velja zlasti za
23. člen oziroma za vprašanje, ali je možno zmanjšati pokojnino tako kot je
predlagano, ali ne.
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Ponovno poudarjam, da smo pri tem ubrali zelo liberalistično smer, ter da
razen vprašanja socialnih razlik želimo omogočiti tudi zaposlitev mladim
kadrom, kar se veliko bolj ostro postavlja v drugih republikah.
Predsednik Tone Bole: Zeli še kdo besedo? Če ne, zaključujem razpravo in prehajam na obravnavo po posameznih amandmajih, in sicer po vrstnem redu, kot so bili vloženi.
K 23. členu je dal amandma tovariš Knez skupaj s 15 poslanci. Odbor za
družbenoekonomske odnose je zavzel stališče do tega amandmaja, in ga sprejema. Prosim predstavnika skupne komisije da zavzame stališče.
Franc Bricelj (iz klopi): Skupna komisija bo o vseh amandmajih
razpravljala na seji 9. decembra 1972. Mi nimamo pooblastila, da se odločamo
o posameznih amandmajih.
Predsednik Tone Bale: Opozarjam, da se zaradi tega postopek lahko
zavleče.
Dajem amandma k 23. členu na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje!
(47 poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma k 23. členu soglasno sprejet.
Prehajam na amandma k 91. členu, ki ga je dal poslanec tovariš Martin
Vidmar. Vprašam poslanca Martina Vidmarja ali še vztraja na amandmaju. Da.
Martin Vidmar: Kot sem razumel predstavnika komisije, se komisija ne spušča v to, ali bi to bilo smotrno ali ne, temveč le odklanja potrebo,
da se to določilo prenese iz zveznega temeljnega zakona v republiški zakon. To
mi ni jasno.
Predsednik Tone Bole: Prosim za ponovno pojasnilo predstavnika
skupne komisije, pa se morate tovariš Vidmar odločiti, ali vztrajate pri amandmaju ali ne.
Franc Bricelj: Predlog, da naj se primeri delavcev, ko gospodarske
organizacije zaradi težav zapirajo rudnike, rešujejo z zakonom o pokojninskem
zavarovanju, je docela izven sistema, zato ga je treba reševati le s posebnim
zakonom. Ne zanikamo potrebe, da se to vprašanje uredi, vendar ne s tem
zakonom, temveč s posebnim zakonom tako, kot smo to delali doslej.
Po mojem osebnem gledanju, predlog ne sodi v pokojninski zakon, ker ga
ni mogoče reševati z družbenim dogovorom, temveč le z zakonom, ki mora
hkrati zagotoviti tudi potrebna sredstva. Pri tem, po mojem mnenju, ne gre
za pokojninsko problematiko, temveč za problematiko delovnih organizacij, ki
so se znašle v takšnem položaju.
Predsednik Tone Bole: Tovariš Vidmar, glede na pojasnilo tovariša
Briclja, ali še vztrajate pri amandmaju?
Martin Vidmar: Da, vztrajam pri amandmaju.
Predsednik Tone Bole: Dajem amandma tovariša Martina Vidmarja
k 91. členu na glasovanje. Odbor za družbenoekonomske odnose se ne strinja
z amandmajem, ravno tako tudi ne skupna komisija.
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Kdor je za, naj prosim glasuje! (1 poslanec glasuje za.) Je kdo proti?
(35 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (10 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma k 91. členu ni sprejet.
S tem zaključujem glasovanje o amandmajih in obveščam zbor, da bom
amandmaje, ki smo.jih sprejeli kot zainteresiran zbor, posredoval obema pristojnima zboroma.
Hkrati predlagam, da vse pripombe, dane v razpravi in v poročilu odbora
za družbenoekonomske odnose, ki se vežejo na izvajanje oziroma kasnejše dopolnitve tega zakona, posredujemo samoupravnim organom pokojninske interesne skupnosti ter skupni komisiji republiškega, gospodarskega ter socialnozdravstvenega zbora, ki naj bi nadaljevala s svojim delom in proučevanjem, da
bo lahko kasneje predlagala dopolnitve in spremembe k temu zakonu, ki bodo
odraz uresničevanja ustavnih dopolnil in nadaljnjega razvoja družbenoekonomskih odnosov na področju pokojninsko invalidskega zavarovanja.
Kdor je za takšen sklep, naj prosim glasuje! (46 poslancev glasuje za.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep sprejel in ga bom posredoval republiškemu in socialno-zdravstvenemu zboru ter skupni komisiji vseh zborov.
Prehajam na 8. točko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga zakona o ratifikaciji mednarodne konvencije za preprečevanje onesnaženja
morja z oljem, ki je bila sprejeta 12. maja leta 1954 v Londonu in s sklepnim
aktom mednarodne konference o preprečevanju onesnaženja morja z oljem,
ki je bil sprejet 13. aprila 1962 v Londonu.
Predlog zakona o ratifikaciji je predložil skupščini SR Slovenije v soglasje
zvezni izvršni svet, in sicer v smislu 1. točke XXXV. amandmaja k zvezni
ustavi.
K predlogu zakona o ratifikaciji ste prejeli predlog odloka o soglasju, ki
ga je predložila skupščinska komisija za varstvo okolja.
Zeli predstavnik komisije, tovariš Ferdo Papič še ustno obrazložiti predlog. Ne želi.
Iz pismenega poročila zakonodajno-pravne komisije je razvidno, da nima
pripomb.
K predlogu zakona o ratifikaciji ste prejeli tudi pismeno mnenje izvršnega
sveta, v katerem sporoča, da se strinja z ratifikacijo te mednarodne konvencije.
Danes ste prejeli tudi mnenje odbora socialno-zdravstvenega zbora, iz katerega
je razvidno, da ravno tako soglaša z ratifikacijo. Prejeli ste tudi poročilo skupščinske komisije za vprašanja mednarodnih odnosov, ki k tej ratifikaciji nima
pripomb.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k predlogu
zakona o ratifikaciji mednarodne konvencije za preprečevanje onesnaženja
morja z oljem.
Kdor je za, naj prosim glasuje! (46 poslancev glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor dal soglasje k ratifikaciji.
S tem je dnevni red seje zbora izčrpan in se vam zahvaljujem za sodelovanje.
(Seja je bila končana ob 13.55.)
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37. seja
(6. novembra 1972)
Predsedoval: Miloš Poljanšek,
predsednik prosvetno-kulturnega zbora
Začetek seje ob 9.15.
Predsednik Miloš Poljanšek: Spoštovane tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam 37. sejo prosvetno-kulturnega zbora skupščine SR Slovenije.
Odsotnost na današnji seji so opravičili poslanci: Albin Vatovec, Dušan
Lavrič, Majda Poljanšek, Jernej Lenič, Jože Suhadolnik in Ciril Plut. Ugotavljam, da je zbor sklepčen.
Za današnjo sejo predlagam takle dnevni red:
1. odobritev zapisnika 36. seje;
2. poslanska vprašanja;
3. izvajanje politike družbenoekonomskega razvoja v letu 1972 in možnosti razvoja v letu 1973;
4. problematika mladinskega tiska;
5. osnutek zakona o filmu;
6. osnutek zakona o javnem obveščanju — mnenje;
7. predlog odloka o prenosu ustanoviteljskih pravic SR Slovenije nasproti
zavodu RTV Ljubljana — mnenje.
Ima kdo k predlaganemu dnevnemu redu kakšno pripombo? (Nihče.) Kaže,
da ne; tako ugotavljam, da je predlagani dnevni red sprejet.
Naj vas obvestim, da sem na današnjo sejo povabil predstavnike izvršnega
sveta skupščine SR Slovenije, republiškega sekretariata za prosveto in kulturo,
izobraževalne skupnosti SR Slovenije, zavoda za šolstvo SR Slovenije, kulturne
skupnosti Slovenije, raziskovalne skupnosti Slovenije, zavoda SR Slovenije za
planiranje, gospodarske zbornice SR Slovenije, Društva slovenskih filmskih delavcev, podjetja Vesna film, podjetja Viba film, Zveze prijateljev mladine Slovenije, sekretariata izvršnega sveta za informacije, zavoda RTV Ljubljana, republiške konference Socialistične zveze delovnih ljudi Slovenije, republiške konference Zveze mladine Slovenije, republiškega odbora sindikatov delavcev družbenih dejavnosti, ki pa so se opravičili, izvršnega odbora skupnosti študentov
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ljubljanskih visokošolskih zavodov in izvršnega odbora skupnosti študentov
mariborskih visokošolskih zavodov.
Tiste, ki ste se vabilu odzvali, vabim, da sodelujete pri razpravi.
Prehajamo na 1. točka dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 36. seje zbora.
Zapisnik ste prejeli hkrati z gradivom. Ima kdo kakšno pripombo? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zapisnik 36. seje prosvetno-kulturnega zbora soglasno odobren, brez sprememb in dopolnitev.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vprašanja.
Poslanec Drago Šega je postavil poslansko vprašanje v zvezi z domnevno
izgubo založbe »Mladinska knjiga« pri izdajanju revije »Elle-Ona«. Izvršni svet
je sporočil, da bo na vprašanje odgovoril Andrej Ujčič, pomočnik republiškega
sekretarja za prasveto in kulturo.
Andrej Ujčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Tovariš Drago Šega, poslanec prosvetno-kulturnega zbora skupščine SR Slovenije, je postavil naslednje vprašanje: V »Komunistu« z dne 17. marca letošnjega leta je Mitja Rotovnik objavil podatek, da je založniško podjetje »Mladinska knjiga« z izdajanjem revije »Elle-Ona« ustvarilo izgubo v višini 2 milijard dinarjev. V nekaterih poročilih o poslovanju gospodarskih organizacij občine L j ubij ana-Center v letu 1971 ta izguba »Mladinske knjige« ni izkazana.
Kot poslanca me zanima, ali omenjena navedba Mitje Rotovnika ustreza resnici in če ustreza, sprašujem: Ali je ugotovljena osebna odgovornost tistih,
ki so s svojimi odločitvami tako izgubo povzročili, in kakšni ukrepi so bili sprejeti, da izgube ne bodo poravnali kupci šolskih in drugih knjig, ki jih izdaja
ta založba?
Odgovor: Da bi lahko odgovorili na vprašanja, ki jih je zastavil poslanec
tovariš Drago Šega, je na prošnjo republiškega sekretariata za prosveto in kulturo opravila služba družbenega knjigovodstva v založniško-grafičnem podjetju
»Mladinska knjiga« temeljit pregled vsega poslovanja v zvezi z revijo »ElleOna«, ki je izhajala pri tem podjetju od 13. 4. 1969 do 30. 12. 1971. Rezultat tega
dela, ki je nujno zahtevalo daljši čas, je zapisnik z dne 2. 10. 1972 o opravljeni
kontroli točnosti podatkov, ki ga je dalo založniško-grafično podjetje »Mladinska
knjiga« v Ljubljani republiškemu sekretariatu za prosveto in kulturo z dne 9.
8. 1972.
Povzemajoč po njem odgovarjamo:
1. V skladu z Zakonitimi predpisi (zakon o službi družbenega knjigovodstva,
zakon o podjetjih) in s svojimi normativnimi akti je podjetje »Mladinska knjiga« ugotavljalo in delilo dohodek v letu 1969, 1970 in 1971 kot celota. Z delitvijo
dohodka za vsako poslovno leto je podjetje pokrivalo tudi različne negativne
razlike, ki so se pojavile pri posameznih periodičnih publikacijah, knjigah, proizvodih in poslovalnicah iz svojega celotnega dohodka na ravni podjetja. »Mladinska knjiga« je interno obračunala in izkazala izgubo pri poslovanju z modno revijo »Elle-Ona« za leto 1969. 1970 in 1971 v višini 19 412 335,48 dinarja.
Službi družbenega knjigovodstva in občini Ljubljana-Center je bil v skladu z
veljavnimi predpisi posredovan obračun celotnega letnega poslovnega uspeha,
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ki je bil pozitiven. Predpisi v zvezi z letnimi poročili namreč ne nalagajo obveznosti prikazovanja poslovne bilance za vsako posamezno publikacijo.
2. O poslovanju revije ter o prenehanju njenega izhajanja so razpravljali
delavski svet podjetja, sekretariat osnovne organizacije Zveze komunistov in
osnovna organizacija. Razprave še niso končane. Iz dosedanjih razprav pa še
ni sledila ugotovitev, da je za izgubo pri reviji in za izostanek poslovnih uspehov podana osebna krivda posameznika oziroma odgovornost za nastalo stanje.
Iz zapisnika službe družbenega knjigovodstva tudi ni razvidno, da gre v primeru »Elle-One« za prekrške, ki bi v smislu zakonskih določil omogočali ugotavljanje osebne krivde na sodišču.
3. Glede šolskih knjig je treba povedati, da založba »Mladinska knjiga«
praviloma sodeluje pri vsakoletnem natečaju, ki ga razpiše za izdajanje učbenikov zavod za šolstvo Socialistične republike Slovenije. Založbe dobivajo v izdajanje tiste učbenike, za katere ponudijo najugodnejšo prodajno ceno. Po
ugotovitvah službe družbenega knjigovodstva je podjetje »Mladinska knjiga«
v kalkulacijah učbenikov obračunavala v letu 1971 kot tudi v letih pred tem
15 fl/o pribitka za sklade oziroma z drugimi besedami dobička. Ta višina dobička 15 ,0/b je v primerjavi z višino minimalne akumulacije, ki je dogovorjena
in določena v samoupravnem sporazumu (8'%>), po mnenju službe družbenega
knjigovodstva zelo primerna.
4. Podrobne informacije o obravnavanem primeru lahko posreduje v okviru
veljavnih predpisov služba družbenega knjigovodstva, centrala za SR Slovenijo v Ljubljani.
Predsednik Miloš Poljanšek: Tovariš Sega, imate še kakšno dodatno vprašanje? (Ne.)
Isti poslanec je zastavil še eno vprašanje, in sicer v zvezi s programom
oziroma s koordiniranjem programov založniških hiš. Tudi na to vprašanje bo
odgovoril tovariš Ujčič.
Andrej Ujčič: Tovariš Drago Sega, poslanec prosvetno-kulturnega
zbora skupščine Socialistične republike Slovenije je zastavil naslednje vprašanje:
Ze dolgo ugotavljamo, da je slovenski knjižni trg razmeroma dobro založen
z najrazličnejšim lažjim in priložnostnim čtivom, med katerim zlasti zadnja
leta ne manjka docela efemernih in zgolj na komercialni učinek preračunanih
izdaj, na drugi strani pa kljub nekaterim uspelim dejanjem posameznih slovenskih založb še vedno močno pogrešamo sistematično skrb za izdajanje
osnovnih, z vidika naših potreb in pogledov pisanih izvirnih enciklopedičnih,
leksikalnih in drugih sintetičnih del, ki so temelj in krona sleherne nacionalne
kulture. Ker bržčas nobena od naših založb ni tako močna, da bi lahko sama
v celoti zapolnila to čedalje občutnejšo vrzel, je bila, kolikor mi je znano, že
pred časom sprožena zamisel, naj bi se vse slovenske založbe sporazumele in
v ta namen izdelale skupen založniški program ter ga tudi skupno financirale.
Kot poslanca me zanima, ali je bil ta sporazum med slovenskimi založbami dosežen in ali smo se do danes izvedbi skupnega programa že kaj približali?
Odgovor: 1. Doslej se slovenske založbe še niso sporazumele za skupen program izdajanja izvirnih enciklopedičnih, leksikalnih in drugih sintetičnih del,
ki jih ima v mislih poslanec Šega.
2. V zvezi z vprašanjem opozarjamo tovariša poslanca na osnove in merila za pospeševanje kulturne dejavnosti v letu 1972, ki jih je sprejela kulturna
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skupnost Slovenije in ki pomenijo korak naprej pri oblikovanju založniške politike in skupnega programa. Navajam: »Kulturna skupnost Slovenije in njen
odbor za književnost, založništvo in knjižničarstvo bosta težila, da bi v založniški dejavnosti dosegli čim večjo koordinacijo in da bi založbe lahko čim bolje
uskladile gospodarski značaj dejavnosti s svojim kulturnim poslanstvom. Pri
pospeševanju založniške dejavnosti se bosta kulturna skupnost in njen odbor
za založništvo in knjigotrštvo ravnala po sprejetih načelih in merilih, ki se glase:
na znanstvenem področju bodo imela prednost pri sofinanciranju dela, ki so za
razvoj nacionalne kulture izrednega pomena in jih doslej še nismo imeli, in dela
s področja družbenih oziroma humanističnih ved. V tem okviru bo kulturna
skupnost Slovenije sofinancirala:
a) temeljna dela, ki so za razvoj slovenske kulture odločilnega pomena in
b) izvirna domača dela s področja družbenih oziroma humanističnih ved,
ki so zanimiva tudi za širšo javnost in ne le za posamezne znanstvene panoge.
Na področjih poljudnoznanstvene, pripovednopoučne in strokovne književnosti bo kulturna skupnost sofinancirala samo slovenska izvirna dela, ki za
sedaj še ne bi mogla dobiti večjega kroga porabnikov, vendar pa je očitno, da
so širšega družbenega pomena.«
3. V SR Sloveniji je bila v letošnjem letu po sprejemu odloka o zagotovitvi
sredstev za pospeševanje založniške dejavnosti v letu 1972 oblikovana koordinacijska komisija, v kateri sodelujejo predstavniki raziskovalne, izobraževalne
in kulturne skupnosti Slovenije ter republiškega sekretariata za prosveto in
kulturo. Kulturna skupnost Slovenije je prevzela tudi vlogo neposrednega organizatorja te koordinacije. Vsi sodelujoči so po tem odloku dolžni zagotoviti tako
delitev sredstev, ki bo spodbujala založbe k čimbolj uskladenemu, ekonomsko
upravičenemu in h kvaliteti usmerjenemu izdajanju publikacij, temeljnih, leksikalnih, enciklopedičnih in drugih del domačih avtorjev in prevodov z leposlovnega, družboslovnega, naravoslovnega in tehničnega področja.
Predsednik Miloš Poljanšek: Naslednji dve vprašanji je postavil
poslanec Jože Melanšek, in sicer prvo v zvezi s problematiko učiteljev za razredni pouk, drugo pa v zvezi s pojmom temeljnih organizacij združenega dela
v šolskih zavodih. Na vprašanji bo odgovoril republiški sekretar za prosveto in
kulturo tovariš Tomaž Bizajl.
Tomaž Bizajl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Poslanec Jože Melansek je postavil naslednje vprašanje:
Vse bolj pogosti so razpisi za razredni pouk; podeželske šole celo v razvitih
občinah ostajajo brez učiteljev: vpis na pedagoško akademijo za razredni pouk
je čedalji manjši; kadrovskih šol, ki bi popolnoma nadomestile nekdanje učiteljišče, nimamo. Zato vprašujem: 1. Kaj meni izvršni svet v zvezi s problematiko učiteljev za razredni pouk? 2. Kako se namerava nadomestiti vrzel, ki
se pojavlja pri tem? 3. Ali bi bilo to problematiko mogoče obravnavati na seji
prosvetno-kulturnega zbora skupščine SR Slovenije?
Odgovor:
Pomanjkanje učiteljev razrednega pouka je prav gotovo eden izmed najresnejših problemov, s katerimi se srečujemo na področju vzgoje in izobraževanja. Priliv diplomatov iz oddelka za razredni pouk na obeh pedagoških akademijah je tako majhen, da trenutno ne pokriva naravnega odliva učiteljev.
Pedagoški akademiji sta v zadnjih letih dali naslednje število rednih diplo-
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mantov: na oddelku za razredni pouk leta 1969 šest, leta 1970 štiri, leta 1971
štirinajst in letos trinajst. Ce upoštevamo še vsako leto nova delovna mesta v
oddelkih podaljšanega bivanja, ki jih pogosto zasedajo učitelji razrednega pouka,
je razumljivo, da se vsako leto srečujemo z večjim primanjkljajem učiteljev.
Po podatkih, ki jih je zbral zavod za šolstvo, je v začetku šolskega leta
1972/73 manjkalo v Sloveniji 153 učiteljev razrednega pouka. Šole si morajo
pomagati z upokojenimi učitelji, z nadomeščanjem ali pa so oelo prisiljene
združevati oddelke. Čeprav so v to število zajeti tudi učitelji, ki začasno manjkajo, podatek vendarle kaže, da je ponekod že ogroženo delo osnovnih šol.
Prvi ukrep, ki bo prispeval k odpravi primanjkljaja učiteljev razrednega
pouka, je povečanje dostopnosti študija na pedagoški akademiji za absolvente
srednjih šol iz Slovenije. V ta namen že tečejo pogovori za oblikovanje policentrične mreže oddelkov za razredni pouk obeh pedagoških akademij. Taki
oddelki že delujejo v Celju, Novi Gorici in Novem mestu. Priprave pa tečejo
tudi v drugih središčih. Delo na tem področju bo še naprej koordinirano med
republiškim sekretariatom za prosveto in kulturo, izobraževalno skupnostjo
SR Slovenije, zavodom za šolstvo SR Slovenije, med obema pedagoškima akademijama in skupnostjo visokošolskih zavodov.
Drugi ukrep, ki bo zagotovil večji vpis v oddelke za razredni pouk, je
štipendiranje. Republiška izobraževalna skupnost in temeljne izobraževalne
skupnosti dajejo ugodnejše štipendije tistim študentom, ki se odločajo za pedagoški poklic, predvsem za razredni pouk in za druge deficirane študijske
skupine. Vsi ti ukrepi so že dali prve rezultate, tako da je vpis rednih študentov
v prvih letnikih oddelka za razredni pouk narasel od 86 v šolskem letu 1970/71
na 141 v šolskem letu 1972/73.
Naslednja naloga, pri kateri se morajo močneje angažirati osnovne in
srednje šole, je usmerjanje najboljših učencev v pedagoški poklic. Opozoriti
je treba na potrebo po večjem angažiranju vseh učiteljev v višjih razredih
osnovne šole in srednje šole ter zlasti na sodelovanje med osnovnimi šolami,
gimnazijami pedagoške smeri, in pedagoškimi akademijami. Že pred nekaj leti
je zavod za šolstvo SR Slovenije skupaj z vodstvi osnovnih šol začel v osmih
razredih osnovnih šol akcijo za usmerjanje mladine v pedagoški poklic. Akcija
je že dala rezultate, saj število učencev v gimnazijah pedagoške smeri narašča.
Poleg gimnazij pedagoške smeri v Ljubljani, Celju in Mariboru in oddelka pedagoške smeri pri gimnazijah splošnega tipa v Novem mestu, Kopru, Tolminu
in Murski Soboti so v lanskem in letošnjem šolskem letu odprli take oddelke
tudi v Ptuju, Novi Gorici, Ajdovščini in Brežicah.
Število učencev pedagoških gimnazij, ki prejemajo štipendije, se je v zadnjem času močno povečalo in če jih bodo štipenditorji stimulirah za študij na
oddelku za razredni pouk, lahko v prihodnjih letih pričakujemo bistveno večji
vpis. Učiteljev primanjkuje predvsem na težjih mestih v odročnih krajih. Zato
je treba podpreti akcijo izobraževalne skupnosti za boljše vrednotenje učiteljskega dela na težkih delovnih mestih in sprožiti akcijo za zagotovitev stanovanj učiteljev v teh krajih. Vsi ti ukrepi naj prispevajo, da bomo težave zaradi
primanjkljaja učiteljev razrednega pouka v prihodnih letih načrtno in hitreje
odpravljali.
Na tretje vprašanje, ali naj bi to problematiko obravnaval prosvetnokulturni zbor, boste odgovorili vi, tovariš predsednik.
Tovariš poslanec Jože Melanšek je postavil tudi naslednje vprašanje:
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Ob uveljavljanju prve faze ustavnih sprememb se vse bolj pojavlja vprašanje temeljne organizacije združenega dela. Ker so mnenja zelo različna, postavljam za področje vzgoje in izobraževanja naslednje vprašanje:
1. Kaj meni republiški sekretariat za prosveto in kulturo o TOZD v osnovnem šolstvu, v srednjem šolstvu, v višjem in visokem šolstvu? Kako se pojmujejo TOZD v teh šolskih zavodih? Kakšno je stališče izvršnega sveta do tega
problema ?
Odgovor: Izvršni svet skupščine SR Slovenije in republiški sekretariat za
prosveto in kulturo sta mnenja, da so podane vse možnosti za ustanovitev temeljnih organizacij združenega dela tudi v vzgojnoizobraževalnih organizacijah. Ustava SR Slovenije določa, da je temeljna organizacija združenega dela
temeljna oblika združenega dela, v kateri delavci na podlagi svojega dela neposredno in enakopravno urejajo medsebojna razmerja pri delu, upravljajo zadeve in sredstva družbene reprodukcije, odločajo o dohodku in drugih vprašanjih svojega družbenoekonomskega položaja; da imajo delavci pravico organizirati kot temeljno organizacijo združenega dela vsak del delovne organizacije, ki pomeni delovno celoto, v kateri se uspeh skupnega dela delavcev lahko
potrdi kot vrednost na trgu ali v delovni organizaciji in na tej podlagi samostojno izraža; da se z organiziranjem temeljne organizacije združenega dela
v sestavi delovne organizacije ne smejo kršiti pravice delovnih ljudi v drugih
delih omenjene organizacije niti interesi in pravice te organizacije kot celote,
ki izhajajo iz medsebojne odvisnosti pri delu ali iz skupnega dela z združenimi
sredstvi in ne enostransko spreminjati medsebojne obveznosti.
Pri oblikovanju temeljnih organizacij združenega dela na področju vzgoje
in izobraževanja bo treba upoštevati, da gre za dejavnosti posebnega družbenega pomena, v katerih se prepletajo interesi delavcev v teh organizacijah in
interesi uporabnikov kadrov, ki jih oblikuje šola z interesi učencev- oziroma
študentov kot neposrednih udeležencev v vzgojnoizobraževalnem procesu.
Samoupravne pravice delovnih skupnosti v vzgojnoizobraževalnih organizacijah se uresničuje v okviru zakonskih določil, družbenih dogovorov in
samoupravnih sporazumov. Posebnosti, ki so značilne za področje izobraževanja,
ne zapirajo možnosti za oblikovanje temeljnih organizacij združenega dela na
tem področju. Del vzgojnoizobraževalnih organizacij je že sedaj organiziran
z značilnostmi temeljne organizacije združenega dela, npr. šole pri delovnih
organizacijah oziroma šole, ki prek svojih enot neposredno sodelujejo z gospodarstvom in z družbenimi dejavnostmi. Tudi osnovne in nekatere srednje šole
bodo lahko v večji povezavi s svojim okoljem in s sodelovanjem neposrednih
predstavnikov družbenih interesentov kot uporabnikov kadrov pridobile možnosti, da se organizirajo kot temeljne organizacije združenega dela.
Vse to pa tembolj velja za delovne enote večjih vzgojnoizobraževalnih
organizacij; npr. vzgojnovarstvene organizacije pri drugih vzgojnoizobraževalnih organizacijah, podružnične osnovne šole, enote šolskih in drugih izobraževalnih centrov, organizacijske enote visokošolskih zavodov, šolske delavnice,
šolska posestva itd.
Ker se je že začelo usklajevanje zakonov z vzgojnoizobraževalnega področja z ustavnimi dopolnili, je treba v tem obdobju zagotoviti, katere delovne
enote vzgojnoizobraževalnih organizacij izpolnjujejo zahteve, ki so pogoj za
oblikovanje temeljne organizacije združenega dela na področju dejavnosti posebnega družbenega pomena. V zvezi s tem je treba razčistiti tudi pojem
pravne osebe temeljne organizacije združenega dela, razmerja temeljne orga-
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nizacije združenega dela do vzgojnoizobraževalne organizacije, v kateri sestavi
je, in možnost delitve dela v vzgojnoizobraževalni organizaciji kot celoti.
Predsednik Miloš Poljanšek: Poslanec Jože Melanšek, ste zadovoljni z odgovorom? (Da.)
Naj vam odgovorim na tretje vprašanje! Naš zbor je julija meseca ob
spremembi zakona o osnovni šoli razpravljali tudi o težavah v zvezi z učiteljskim kadrom. Zdaj ko ste dobili odgovor, se seveda poraja vprašanje, ali
vztrajate pri tem, da razširimo poslansko vprašanje na točko dnevnega reda.
Prosim, tovariš Melanšek.
Jože Melanšek: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Glede na to, da sem na odgovor čakal dva meseca in da. je v
pripravi, kolikor mi je znano, že resolucija o vzgoji in izobraževanju, upam,
da bo tam obdelan tudi problem kadra za malo šolo, za podaljšano bivanje,
za celodnevno varstvo in za svobodne dejavnosti na šolah. Zaradi tega umikam
svoj predlog.
Predsednik Miloš Poljanšek: Poslanka Mira Novak je postavila
vprašanje v zvezi s testiranjem osnovnošolcev in srednješolcev. Odgovoril bo
Dušan Kompare, direktor organizacijske enote zavoda za šolstvo SR Slovenije.
Dušan Kompare: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Poslanka tega zbora, tovarišica Mira Novak, je postavila naslednje vprašanje:
Dobro vem, kako važno je, da se človek izobrazi in izoblikuje za tisto delo,
ki ga bo v življenju opravljal. Vem pa tudi, da danes »poklica« v nekdanjem
smislu besede ni več in da človek v svojem življenju menja pet- do šestkrat
morda tudi večkrat ali pa manjkrat svoja delovna torišča. Obe spoznanji se
ne podpirata.
Eden izmed kazalnikov, kam naj bi mlad človek usmeril svoje potencialne
duhovno-telesne moči, so izidi testov. Glede teh pa mi ni vse jasno, zato
sprašujem:
1. Kako to, da je zavod za šolstvo zaupal testiranje osnovnošolcev in srednješolcev zavodu za zaposlovanje?
2. Kdo vse je seznanjen s testnimi rezultati?
3. Kje se testni rezultati hranijo?
4. Ali ne ofostaja velika nevarnost, da pridejo ti rezultati v roke tako
premalo šolanim ljudem kot tudi nepoklicanim?
5. Ali tako testiranje morda ni nikaka kršitev integritete osebnosti?
Vem, da se o vsem tem mnogo govori, vem, da povzročajo ti problemi
nemalokomu hud glavobol. Prosim, da dobim prek zavoda za šolstvo odgovor
na prvi seji.
Odgovor:
Poklicno usmerjanje je kompleksna in sistematična dejavnost, ki daje posamezniku strokovno pomoč pri svobodni izbiri poklica in možnosti nadaljnje
poklicne izbire, upoštevajoč pri tem tako zmožnosti in lastnosti posameznika
kakor tudi značilnosti in zahteve poklicev ter delovne razmere. Poklicno usmerjanje se v skladu s sodobnimi koncepti ne omejuje le na prvo izbiro poklica,
ki naj bi čimbolj zanesljivo ugotovila le smer bodočega razvoja posameznika
in možnosti njegovega poklicnega delovanja, temveč obsega tudi kasnejše etape
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v dinamičnem razvoju posameznika, ki se izraža v vse pogostejših spremembah
poklicne usmeritve.
Poklicno usmerjanje v osnovni in srednji šoli je kontinuirana dejavnost,
ki je tesno povezana z vzgojnoizobraževalnim delom šole. V skladu s tem določa zakon o osnovni šoli, da osnovna šola spremlja razvoj učencev, jih seznanja
z značilnostmi posameznih vrst šol in poklicev ter svetuje učencem in staršem
pri izbiri šole in poklica, upoštevajoč pri tem nagnjenja in sposobnosti učencev
in družbene potrebe, ter pri tem sodeluje s službo poklicnega usmerjanja.
Glede na tako opredelitev nalog osnovne šole v zvezi s šolskim poklicnim
usmerjanjem, zlasti pa še zato, ker v naših šolah nismo imeli strokovnih služb
za poklicno usmerjanje, je večji del te dejavnosti opravljala služba poklicnega
usmerjanja pri zavodu za zaposlovanje in s tem pomembno pomagala šolam
in učencem. Šele v zadnjih letih nastajajo z oblikovanjem šolske svetovalne
službe v osnovni šoli pogoji, da šole v vse večji meri prevzamejo naloge poklicnega usmerjanja.
V sodelovanju z republiškim zavodom za zaposlovanje in zavodom za šolstvo je v začetku leta 1971 pripravil republiški sekretariat za prosveto in kulturo nov koncept poklicnega usmerjanja v SR Sloveniji, ki sta ga obravnavala
takratni komite za izobraževanje strokovnih kadrov pri izvršnem svetu ter
odbor za vzgojo in izobraževanje prosvetno-kulturnega zbora skupščine in se
z njihovimi osnovami strinjala. Za uresničevanje tega koncepta je bila pri republiškem sekretariatu za prosveto in kulturo ustanovljena koordinacijska komisija, ki jo sestavljajo predstavniki sekretariata, zavoda za šolstvo SR Slovenije, izobraževalne skupnosti SR Slovenije in republiškega zavoda za zaposlovanje. Komisija je pripravila zasnove programa poklicnega usmerjanja, ki
vsebuje poklicno vzgojo, poklicno pr osvetljevan je, spoznavanje in aktiviranje
potencialnih sposobnosti učencev, konkretno usmerjanje učencev pred zaključkom osnovnega šolanja na nadaljnjo poklicno pot in individualno pomoč oziroma svetovanje pri poklicnih odločitvah.
V skladu s temi zasnovami programa poklicnega usmerjanja, ki ga je povzel tudi novi predmetnik in učni načrt za osnovne šole v poglavju »Življenje
in delo osnovne šole«, naj bi naloge poklicnega usposabljanja v prihodnje
opravili sodelavci šolskih svetovalnih služb oziroma — kjer te službe še niso
razvite — vodje poklicnega usmerjanja, ki jih šole izberejo izmed učiteljev.
Da bi jih pripravili na zahtevne naloge poklicnega usmerjanja, je zavod za
šolstvo SR Slovenije že začel z njihovim sistematičnim usposabljanjem. Glede
na to bodo nalogo poklicne vzgoje in poklicnega prosvetljevanja prevzeli poleg
učiteljev navedeni delavci na osnovni šoli, zavodi za zaposlovanje pa bodo
tudi v prihodnje pomagali s priročniki, filmi in drugimi pripomočki.
Spoznavanje potencialnih sposobnosti učencev temelji na preizkusu otrok
z inteligentnostnim testom in testom za merjenje besednega zaklada. To delo
bodo opravljali sodelavci šolskih svetovalnih služb na šolah, oziroma — kjer
teh še ni — strokovni sodelavci službe za poklicno usmerjanje pri zavodih za
poklicno usmerjanje pri zavodih za zaposlovanje, ki so diplomirani psihologi.
Nekatere naloge za poklicno usmerjanje učencev pred zaključkom osnovnega
šolanja bodo opravljali sodelavci šolskih svetovalnih služb oziroma strokovni
delavci služb za poklicno usmerjanje pri zavodih za zaposlovanje, na primer
testiranje učencev osmega razreda s testi diferencialne sposobnosti. Anketiranje učencev osmega razreda bodo izvedli delavci šolske svetovalne službe
oziroma vodja poklicnega usmerjanja na šoli. Posebna predavanja, ki temeljijo
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na spoznavanju konkretnih potreb in možnosti zaposlitve ter na drugih specifičnih ugotovitvah, bodo prevzeli strokovni delavci ali pa sodelavci službe
za poklicno usmerjanje pri zavodih za zaposlovanje.
Iz tega izhaja, da zavod za šolstvo SR Slovenije ni poveril testiranja
osnovnošolcev zavodu za zaposlovanje, temveč gre za skupno odločitev republiškega sekretariata za presveto in kulturo, izobraževalne skupnosti SR Slovenije,
zavoda za šolstvo in republiškega zavoda za zaposlovanje, da opravljajo testiranje strokovno usposobljeni ljudje na šolah, to je psihologi, kjer pa teh še ni,
pa ustrezno kvalificirani sodelavci zavoda za zaposlovanje. Tako testiranje
kakor tudi interpretacija testnih rezultatov je povsem v rokah strokovnjakov,
ki so dolžni ustrezno interpretirane rezultate preiskav posredovati šolam in
učiteljem, in sicer pismeno oziroma ustno na pedagoških konferencah.
Zato ni nevarnosti, da bi prišli rezultati preizkusov neustrezno interpretirani v roke nepoklicanim, še zlasti ne, ker se shranjujejo pri strokovnih
službah za poklicno usmerjanje pri zavodih za zaposlovanje, to je pri strokovnjakih, ki jih obvezuje tudi poklicna etika.
V zvezi z akcijo posredovanja testnih karakteristik srednjim šolam ob
koncu šolskega leta 1971—1972 so nastale sicer nekatere dileme, ki pa so se
razrešile s sklepom, da bodo vse podatke strokovno-psihološke narave tolmačili
na srednjih šolah le psihologi, da ne bi prišlo do zlorab ali nestrokovne rabe
v škodo učencev in stroke. Zavod za šolstvo SR Slovenije je akcijo spremljal,
vendar ni ugotovil, da bi bil ta sklep kje kršen.
V zvezi s tem moramo posebej poudariti,, da ima celotna akcija namen
seznaniti srednje šole s pomembnejšimi podatki o učencih, ki jih sprejemajo
na novo, da bi bilo tako manj osipanj in fluktuacije učencev, zlasti pa da bi
učitelji srednjih šol intenzivirali in individualizirali svoje pedagoško delo. Pri
tem je šlo za naslednje podatke pri učencih, ki so jih interpretirah psihologi;
pregled splošnega šolskega uspeha v višjih razredih osnovne šole; pregled
uspešnosti posameznih učnih predmetov, konstantnost učnega uspeha, nivo zahtevnosti osnovne šole, s katere učenec prihaja, oziroma komparacija predznanja, ocena učenčevih intelektualnih sposobnosti, dobljena z objektivnimi
testi sposobnosti; ocena učenčevih delovnih oziroma učnih navad; sama učenčeva ocena zmogljivosti in telesnega nagnjenja; učenčeve družinske in socialne
razmere, učenčeve izobraževalne ambicije in aspiracije staršev.
Iz vsega navedenega pa tudi iz celotnega koncepta poklicnega usmerjanja,
ki smo ga sprejeli, lahko ugotovimo, da je testiranje samo eden izmed instrumentov, s katerimi izpopolnjujemo podobo o otrokovi sposobnosti in potencialnih interesih ter aspiracijah, zato ne more pomeniti po našem mnenju
kršitve integritete osebnosti v njeni prvi poklicni usmeritvi.
Predsednik Miloš Poljanšek: Poslanka Novakova, ste zadovoljni
z odgovorom? (Da.)
Poslanec dr. Desan Justin je postavil poslansko vprašanje v zvezi s sodelovanjem domačih znanstvenikov pri graditvi prve jedrske elektrarne v Jugoslaviji. Na vprašanje bo odgovoril dr. Branko Berčič, podsekretar v republiškem
sekretaritu za prosveto in kulturo.
Dr. Branko Berčič: Poslanec prosvetno-kulturnega zbora skupščine
SR Slovenije dr. Desan Justin je postavil naslednje vprašanje;
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Koliko strokovnjakov, ki so ali so bili aktivni raziskovalci na področjih,
povezanih z uporabo jedrske energije — na primer jedrska in reaktorska fizika,
nuklearna kemija in podobno — sodeluje pri gradnji prve jedrske elektrarne
pri nas?
Odgovor:
Ker republiški upravni organ ne razpolaga s podatki o raziskovalcih, udeleženih pri omenjenem projektu, smo se obrnili na raziskovalno skupnost Slovenije in na koordinacijski odbor za gradnjo jedrske centrale v Krškem ter
dobili naslednje podatke:
1. Pri pripravi gradnje jedrske elektrarne v Krškem je po podatkih koordinacijskega odbora sodelovalo 23 znanstvenih delavcev in raziskovalcev: iz
inštitutov »Jožef Štefan« (8) in »Boris Kidrič« (1), s fakultete za elektroniko
(1) in fakultete za naravoslovje in tehnologijo (1), iz zavoda za varstvo pri delu
(2) in Savskih elektrarn (1), vsi iz Ljubljane, ter iz inštituta »Rudjer Boškovič« (5), elektrotehnične fakultete (3) in Elektroprivrede (1), vsi iz Zagreba. Raziskovalci iz Slovenije, zlasti sodelavci inštituta »Jožef Štefan«, so odločilno
sodelovali zlasti pri izbiri lokacije, pri preliminarnem varnostnem poročilu za
lokacijo v Krškem, pri tehničnih specifikacijah, pri investicijskem programu,
pri analizi in oceni tehničnih ponudb, pri šolanju kadrov za investicijsko grupo,
pri analizi ponudb za gorivo, pri analizi in oceni varnostnih sistemov, pri oceni
radiološke zaščite in sistemov za tretiranje radioaktivnih odpadkov ter pri pripravi predpisov za varnost in radiološko zaščito nuklearnih elektrarn.
2. Raziskovalna skupnost Slovenije in raziskovalne organizacije lahko pri
pripravah predvsem ustrezno strokovno pomagajo, ne morejo pa same financirati vseh raziskav, ki so potrebne pri tako obsežnem projektu. Sklad Borisa
Kidriča, ki je vsa leta sodeloval pri financiranju takšnih raziskav, je na primer
samo v letu 1972 odobril 15 raziskovalnih nalog, ki so v neposredni ali posredni
zvezi z gradnjo jedrske elektrarne v Krškem. Kot nosilci raziskovalne naloge
in kot raziskovalci sodelavci sodelujejo poleg nekaterih prej upoštevanih strokovnjakov pri teh raziskavah še 35 raziskovalcev, ki so pretežno iz inštituta
»Jožef Štefan« v Ljubljani.
3. Del pod točko 1) navedenih znanstvenih delavcev je skupaj s 43 drugimi strokovnjaki iz gospodarstva in raziskovalnih organizacij vključen tudi
pri tehnični evaluaciji ponudb za opremo jedrske elektrarne. Njihovo delo
poteka v okviru naslednjih strokovnih podkomisij: podkomisija za gorivo —
9 članov, podkomisija za turboagregat — 10 članov, podkomisija za elektroopremo — 10 članov, podkomisija za instrumentacijo in kontrolo — 13 članov,
podkomisija za pomožne sisteme — 9 članov in podkomisija za gradbena dela
— 6 članov.
4. Podatki o številu raziskovalcev in drugih strokovnjakov, ki sodelujejo
v vseh fazah akcij za gradnjo prve jedrske elektrarne, pričajo, da je pri tem
udeleženih okrog 100 naših raziskovalcev, kar govori o visoki raziskovalni ravni
posameznih znanstvenikov, raziskovalnih in drugih delovnih organizacij, o njihovi tehnični zrelosti in sposobnosti za Ustvarjalno vključevanje v najzahtevnejše projekte našega gospodarstva. Možnosti za še intenzivnejše sodelovanje
naših strokovnjakov pa bodo zagotovljene s podpisom že pripravljenega osnutka
pogodbe o poslovnotehničnem sodelovanju med investitorji jedrske elektrarne
ter inštitutom »Jožef Štefan« iz Ljubljane in »Rudjer Bošković« iz Zagreba, ki
bo dolgoročno urejala nadaljnje sodelovanje pogodbenih strank pri gradnji naše
prve jedrske elektrarne v Krškem.
n
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Predsednik Miloš Poljanšek: Poslanec dr. Justin, ste zadovoljni
z odgovorom? (Da.)
Poslanec Miran Hasl je postavil pismena vprašanja, ki jih je kasneje delno
umaknil oziroma dopolnil; vsa se nanašajo na gradnjo hitrih cest v Sloveniji.
Izvršni svet me je obvestil, da bo na vprašanja odgovoril Miran Marusig, vodja
oddelka za programiranje pri cestnem skladu SR Slovenije.
Miran Marusig: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Poslanec tega zbora Miran Hasl je postavil naslednja vprašanja:
1. Ce je priključek v Postojni prva faza »deteljice«, kdaj bo končana
celotna? Ali ne bo sedanja rešitev na tem križišču povzročala resnih in nevarnih prometnih situacij in zastojev? Kako bodo izvedeni izstopi in vstopi na
hitro cesto na drugih križiščih in kje?
2. Je nadaljnja gradnja sodobnega cestnega omrežja — predvsem štiripasovnih cest — v celoti usklađena z družbenoekonomskimi izhodišči za gospodarjenje s prostorom, z regionalnim prostorskim načrtom oziroma urbanim
sistemom za SR Slovenijo?
3. Ali ni spričo skrajno kritičnega »prometnega« položaja začetek gradnje
obalne ceste (Škofije — meja s SR Hrvatsko) postavljen zelo pozno? Ali odložitev ne bo zavirala gospodarskega in turističnega razvoja slovenske obale?
4. So načrti za nadaljnjo gradnjo slovenskega cestnega omrežja (vključno
z obalno cesto) že pripravljeni in kako je s posojilom Mednarodne banke?
Odgovarjamo:
1. V prvi fazi gradnje priključka v Postojni se je izvedla le polovična
»deteljica«, tako da bo mogoče desno priključevanje prometa za smer Ljubljana—Postojna in Reka—Ljubljana. Priključevanje teh dveh smeri ne bo večja
ovira prometa na cesti Postojna—Reka. Smeri Postojna—Ljubljana in Ljubljana-—Reka zahtevata prečkanje vozne smeri Reka—Postojna, kar ustvarja
tako imenovani karambolni točki, ki smo ju delno omilili z ustavitvijo tretjega
voznega pasu, pasu za desno zavijanje, z omejitvijo hitrosti na priključku na
60 km na uro ter s postavitvijo znaka »nimaš prednosti« za smer Reka—Ljubljana. Zaradi teh ukrepov pričakujemo minimalne zastoje ob prometnih konicah.
Propustnost izvedenega priključka bo po predvidevanjih zadoščala do leta 1980
brez večjih zastojev. Dokončno gradnjo priključka v Postojni predvidevamo
ob gradnji avtoceste proti Reki oziroma ko bo dosežena gostota prometa to
zahtevala.
Poleg priključka v Postojni pa so predvideni še naslednji priključki: na
Vrhniki začasen priključek, ki bo neposredna povezava obstoječe ceste Ljubljana—Postajna z avtocesto, dokler ne bo zgrajen odsek avtoceste Ljubljana—Vrhnika, na Vrhniki stalen priključek, ki je grajen v obliki trobente,
za povezavo Vrhnike z avtocesto, na Drvišah pri Logatcu, ki je zgrajen v obliki
trobente, za povezavo Idrije, Gorice, Cola in Logatca z avtocesto, na Uncu, ki
je zgrajen v obliki polovične deteljice, za povezavo Cerknice z avtocesto. Vsi
navedeni priključki se bodo na obstoječe cestno omrežje priključevali na nivoju,
podobno kot priključek v Postojni.
2. Načrtovanje gradnje sodobnega cestnega omrežja rezultira iz kritičnih
prometnih razmer na posameznih cestah oziroma cestnih odsekih. Načrtovanje
novih cestnih komunikacij pa je možno le ob kompleksni obdelavi vseh elementov, ki pri tem delu nastopajo, tako gradbeno-tehničnih, prometnih in ekonomskih kot prostorsko-regionalnih in urbanističnih. Projektiranje novih cestnih
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smeri in določevanje tras sodobnih hitrih cest je delno prehitelo regionalni
prostorski načrt; le-ta v bistvu še do danes ni v podrobnosti izdelan.
Ugotavljamo pa, da so urbanistični programi in plani izdelani za posamezna
področja in regije ter da so programi in projekti hitrih cest v vseh teh regijah
med seboj usklađeni. Načrtovanje sodobnih cestnih komunikacij upošteva do
največje možne mere vsa načela gospodarjenja s prostorom, upošteva razvoj
in odpiranje regij, zaščito narave in naravnih dobrin itd. Poudarjamo, da smeri
bodočih cestnih komunikacij tudi niso v nasprotju s predvidenim bodočim modelom urbanističnega sistema SR Slovenije.
3. Iz vseh doslej izdelanih analiz prometa in prometnega stanja na obalni
cesti izhaja, da so prometne obremenitve na njej izrazito sezonske. Obalno cesto
uporabljajo pretežno lažja vozila, težkih tovornjakov je približno 5 %, na odseku Škofije—križišče Ankaran celo 1'%. Do 90% vozil, ki vozijo po obalni
cesti, je registriranih v Kopru in v Italiji, kar pomeni, da poteka po cesti predvsem lokalni promet, manj kot 30 % pa je čistega tranzitnega prometa. V zvezi
s tem je opredeljen tudi značaj ceste: v prvi vrsti zbira promet znotraj bazena
med občinami, odpira in navezuje parcele znotraj občine, povezuje regije in
prevaja tudi tranzitni promet.
Prometne konice se pojavljajo občasno, predvsem v juliju in avgustu. Povprečne letne obremenitve pa glede propustnosti ne dosegajo kritičnih vrednosti. Dosežene vrednosti poprečnega letnega dnevnega prometa v letu 1971 so
na primer naslednje: V Škofijah 12 273 motornih vozil, v Bertokih 19 848, v
Izoli 13 590, v Sečovljah 7465. Konična nihanja pa so znatna: v Izoli je bilo na
primer 15. avgusta 1972 preštetih 22 269 motornih vozil, 13. julija 1971 pa le
3153 motornih vozil. Navedeni podatki kažejo, da je obalna cesta zelo obremenjena ob koničnem prometu, ki pa ne presega 200 ur letno, preostale dni
pa njeni prometni propustnosti primerno, vsekakor ne kritično.
Cestni sklad SR Slovenije meni, da so ukrepi za rekonstrukcijo obalne
oeste načrtovani v skladu s prometno situacijo na njej. V decembru letos bosta
izdelana idejni projekt rekonstrukcije ceste od Škofij do Sečovelj in glavni
projekt rekonstrukcije ankaranskega križišča, cestnega odseka križišče Ankara11—Koper in koprskega križišča, tako da se bodo gradbena dela pričela
že spomladi prihodnjega leta.
4. Za vse modernizacije cest je projektno-tehnična dokumentacija v izdelavi. Za del avtoceste Šentilj—Gorica od Levca pri Celju do Vrhnike je v delu
študija o upravičenosti gradnje, na posameznih odsekih opisane trase pa so
izdelani ali v izdelavi že glavni projekti, npr. na odseku Leveč—Ločica, Dolgi
most—Vrhnika in drugje. Na odseku Razdrto—Gorica je že izdelan idejni projekt za odsek Sela—Gorica, za nov mejni prehod pri Novi Gorici pa je v izdelavi
glavni projekt.
Cestni sklad SR Slovenije je predlagal izvršnemu svetu SR Slovenije, naj
bi z nadaljnjimi posojili Mednarodne banke za obnovo in razvoj gradili cestni
odsek Leveč pri Celju—Ločica in Nadgorica—Vižmarje—Dolgi most—Vrhnika.
Prijava navedenih odsekov pri Mednarodni banki je v teku.
Predsedujoči Dušan Sinigoj: Ali je poslanec Hasl zadovoljen z odgovorom ?
Miran Hasl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Glede
odgovora, da ne bo zagatnih situacij, me veseli optimizem; upam, da bo res
li*
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tako. Praksa nas je že tolikokrat demantirala, da se žal resno bojim, da bom
že drugo leto slišal, kako resen je ta problem in kako težko bo rešiti to zadevo.
1
Glede konic pa imamo verjetno različne pojme. Kot je meni znano, je
vsako soboto in vsako nedeljo pri nas tako, da lahko govorimo o konicah.
Sinoči sem na primer vozil pol ure od Ankarana do Kopra; če se ne motim, je
med njima 8 km. Ali se to imenuje konica ali ne? Prosim tudi za pismeni
odgovor.
Predsedujoči Dušan Šinigoj: Poslanec Janez Meglič je pismeno zastavil vprašanje v zvezi s sodelovanjem pedagoškega inštituta pri prizadevanjih
za samoupravno socialistično angažirano šolo. Izvršni svet je sporočil, da bo
na vprašanje odgovoril na prihodnji seji.
Zeli kdo izmed poslancev še ustno zastaviti poslansko vprašanje? Tovariš
dr. Petrič, prosim!
Dr. Ernest Petrič: Tovariš podpredsednik, moje poslansko vprašanje ni posebej pomembno; želel bi le nekaj razčistiti in zato prosim, da mi
do prihodnje seje predsedstvo tega zbora odgovori na tole vprašanje:
Ali je po avtentičnem tolmačenju poslovnika tega zbora možno v tem zboru
postavljah kakršnakoli vprašanja o katerihkoli zadevah?
Ne glede na zavzetost tovariša poslanca Hasla, ki je zelo cenjen, kakor tudi
na njegovo dejavnost v tem zboru, menim, da je bilo njegovo poslansko vprašanje zunaj pristojnosti tega zbora. Mnenja sem, da bi kršil poslovnik tega
zbora, če bi sedaj zastavil vprašanje, kako je s preskrbo krompirja na našem
tržišču ah kaj podobnega. Ker pa dopuščam, da se motim, bi prosil predsedstvo
da mi odgovori, ali lahko v tem zboru postavljamo katerakoli vprašanja, ali pa
smo vezani na stvari, ki so vsaj v posredni zvezi s šolstvom, kulturo, itd., za
katera je naš zbor pristojen po poslovniku.
Predsedujoči Dušan Šinigoj: Zeli še kdo postaviti vprašanje? (Ne
želi.) Potem mi dovolite, da ga postavim jaz, in sicer v zvezi z vprašanjem, ki
ga je postavila poslanka Mira Novakova, oziroma z odgovorom, ki ga je dal
zavod za šolstvo v zvezi s hranjenjem rezultatov testov osnovnošolskih in
srednješolskih otrok.
Rečeno je bilo, da se ti podatki hranijo v zavodu za zaposlovanje. Ker gre
za izključno materijo osnovne šole in srednjih šol, torej izključno za šolsko
mladino, vprašujem, ali ne bi bilo bolj smotrno, da bi se ti podatki hranili
v zavodu za šolstvo, in ali je kadrovsko in prostorsko to sploh mogoče tako
urediti?
Še kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Končujem to tojSko dnevnega reda
in prehajam na 3. točko dnevnega reda, to je na razpravo o izvajanju politike družbenoekonomskega razvoja v letu 1972 in o možnostih razvoja
v letu 1973.
Kot gradivo za to točko dnevnega reda je izvršni svet skupščine SR Slovenije predložil gradivo o izvajanju politike in možnostih razvoja, oceno gospodarskih razmer v Sloveniji in poročilo o izvajanju akcijskih programov izvršnega sveta.
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Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovarišico dr. Aleksandro
Kornhauser, podpredsednico izvršnega sveta. Zeli predstavnica izvršnega sveta
predloženo gradivo še ustno obrazložiti? Prosim, dr. Kornhauserjeva!
Dr. Aleksandra Kornhauser: Spoštovane tovarišice in tovariši
poslanci! Ena poglavitnih točk današnje seje prosvetno-kulturnega zbora je
ocena izvajanja politike družbenoekonomskega razvoja v letošnjem letu, ki je
podlaga za možnosti razvoja v prihodnjem letu. Kot osnovo za razpravo ste
prejeli že navedena gradiva.
Od dne, ko ste prejeli navedene dokumente, pa do današnje razprave so
bih ti dokumenti oziroma postavke, ki jih dokumenti navajajo, podvrženi kritični presoji, ki je prinesla obilo pobud tako iz delovnih organizacij kot iz
družbenopolitičnih skupnosti in organizacij ter še posebej iz odborov v tej skupščini. Svojo oceno in predloge je posredovala tudi skupina poslancev tega zbora.
Stališča do teh vprašanj je dalo pretekli teden predsedstvo naše skupščine.
Četudi danes že razpolagamo z vrsto ocen, predlogov in pobud, ki bodo
uporabne pri nadaljnjem delu, to v tem trenutku ni dovolj, saj današnja razprava sodi v čas posebne dejavnosti, pogojene s pismom predsednika Zveze
komunistov Jugoslavije tovariša Tita, s sklepi predsedstva Zveze komunistov
Jugoslavije ter z ocenami, stališči in sklepi pravkar minule seje centralnega
komiteja Zveze komunistov Slovenije.
Da bi lahko ustrezno sledili stališčem Zveze komunistov in delovnih ljudi
sploh, smo danes znova dolžni pregledati opravljeno delo. Treba je zelo kritično
pogledati nazaj, da bi videli, kaj je bilo doseženo, da bi poznali napake in pomanjkljivosti, da bi jih znah pri nadaljnjem delu odpravljati, saj bo optimističen pogled naprej samo tedaj lahko tudi uresničen.
Iz ocene gospodarskih razmer v Sloveniji ste lahko razbrali, da smo dosegli nekaj ugodnih rezultatov, nekaj pa tudi takih, s katerimi ne moremo biti
zadovoljni. V 9 mesecih je industrijska proizvodnja v Sloveniji porasla za 8,5 !°/o
v primerjavi z istim obdobjem lani, ocene kmetijske proizvodnje pa kažejo le
2'%> porast, ki je nižje od planiranega in terja učinkovitejšo kmetijsko politiko.
Izvoz se je v 9 mesecih povečal za 29 0/o*, uvoz pa zmanjšal za 4 ""/o. To je imelo
ugodno posledico — povečanje deviznih rezerv. Vendar se kažejo tudi tu
pomanjkljivosti, ki jih bo treba odpravljati: Zmanjšan uvoz povzroča pomanjkanje nekaterih vrst reprodukcijskega materiala ter porast cen zanj, kar
potiska nekatere delovne organizacije, ki uporabljajo tak material, na rob rentabilnosti ali v izgubo. Negativne posledice gibanj v izvozu in uvozu se kažejo
tudi v porastu cen na domačem trgu. Oskrba za energijo sicer trenutno ustreza,
toda gradnja novih proizvodnih zmogljivosti nujno narekuje nadaljnje investicije v gradnjo energetskih objektov. Kljub polni obremenitvi gradbenih podjetij zaostaja stanovanjska graditev; še posebej je nujna gradnja družbenih
stanovanj za delavce z nižjimi dohodki. V prometu ni ugodnih gibanj; težave
ima zlasti železnica. Nad predvidevanji pa je ugoden rezuitat v zaposlovanju:
v prvih 8 mesecih je zaposlenost narasla za 4 %, kar pomeni zmanjšanje nezaposlenosti in odhajanja v tujino. Močna so gibanja osebnih dohodkov, saj so
se neto osebni dohodki v 9 mesecih povečali za 24*Vo. Kot pozitivno je treba
oceniti valorizacijo pokojnin in povečanje otroških dodatkov, ker to pomeni
zaščito tistih prebivalcev, ki so najbolj izpostavljeni inflacijskim gibanjem. Investicije so v 9 mesecih porasle za 12,5 %, vendar slika ni tako ugodna v družbenih dejavnostih, kjer so upadle. Vsi ti podatki kažejo, da tokovi stabilizacije
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še niso zadovoljivi. Pri podrobnejši analizi lahko ugotovimo, da administrativne
rešitve ne vodijo v učinkovito odpravljanje pomanjkljivosti, vrsta težav pa
izvira tudi iz odstopanja od nalog, ki so bile sprejete v tej skupščini ali opredeljene s samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori. Pot v učnkovito
reševanje vodi prek doslednega uveljavljanja ustavnih dopolnil, ki mu moramo vsi skupaj posvetiti veliko več pozornosti. Le tako bo mogoče odpraviti
vrsto odstopanj, ki duši jo tako razvoj samoupravne kot uspešno ekonomsko
politiko. To so zlasti nespoštovanje dogovorov in obveznosti, poslovna nedisciplina, netržno obnašanje in ustvarjanje izgub, monopolistične težnje, zapiranje
v ozke, lokalne, regionalne ali republiške meje, vplivi osebnih interesov posameznikov in skupin, neutemeljene in nepokrite investicije in drugo. Podobne
ugotovitve in kritične ocene so v teh dneh značilne za vso Jugoslavijo. Vsem
je tudi skupna usmeritev: napake je treba jasno prikazati, da bi jih lahko
takoj začeli odpravljati. Neodgovornost posameznikov in skupin je treba preganjati, zavestno nedisciplino kaznovati. Da pa bi nepravilnosti lahko odpravili
in neskladja uskladili, da bi uresničili napore za stabilizacijo, je treba v uresničevanju samouprave dati čimprej besedo tistim, ki dobrine ustvarjajo. Ti bodo
tudi najbolje vedeli, kako jih deliti.
Naj oceno gospodarskih gibanj dopolnim še z osnovnimi postavkami za
družbene dejavnosti, ki so življenjsko vezane na gospodarstvo: z njegovo rastjo
se razvijajo, neuspešnost gospodarstva pa duši tudi družbene dejavnosti.
Ob objektivnem ocenjevanju tistih družbenih dejavnosti, ki sodijo v domeno
tega zbora — torej izobraževanja, kulture, telesne kulture in znanosti — ne
bi mogla trditi, da sodijo med povzročitelje inflacijskih tokov. V okviru ekonomske politike Slovenije so bila ta področja tudi letos omejena z zneski, ki
jih niso presegala. Tudi investicijskih prekoračevanj ni bilo. Če je s formalno
finančne strani vse v redu, pa ne bi mogli tega v enaki meri trditi za razvoj
samoupravnih odnosov na področju družbenih dejavnosti, pa tudi za vsebino in
kvaliteto dela. Drugo je v znatni meri pogojeno s prvim. Samoupravne interesne skupnosti, izooraževalne, kulturne in raziskovalne, sioer že v veliki meri
izražajo interese delavcev na teh področjih, vse premalo pa še omogočajo oziroma pospešujejo uresničevanje neposrednih vplivov ljudi, ki jim je delo
družbenih dejavnosti namenjeno, torej tudi ljudi, ki s svojim delom ustvarjajo
pogoje zanj. Vse premalo besede in vpliva so imeli v osnovnih šolah starši,
v srednjih in visokih pa študentje ter zlasti delovne organizacije, ki te kadre
zaposlujejo. Kulturne dobrine niso vedno našle poti mimo ozkih skupin do baze,
do številnih delovnih ljudi. Dosežki raziskovalnega dela so tudi letos vse prevečkrat zaprti v predalih, v kabinetih, namesto da bi našli čim krajšo pot do
proizvodnje in do prakse v družbenih dejavnostih.
V nič manjši meri se moramo kritično opredeliti do še vedno prevelike
samozaverovanosti teh področij, kadar gre za uresničevanje širših družbenih
ciljev. Sprejeti družbeni plani se v teh naših dejavnostih prepočasi uresničujejo. Družbene dejavnosti prav gotovo ne morejo biti same krive za to.
Priznati pa je spet treba, da je bilo premalo storjenega za pritegovanje tistih,
ki jim je delo družbenih dejavnosti namenjeno, delovnih organizacij in občanov,
saj bi predvsem ti lahko pomagali ustvariti potrebne pogoje, da bi se hitreje
in bolje uresničevali načrti za izobraževanje in vzgojo kadra na šolah in ob
delu, za odpravljanje najbolj krivičnega socialnega razlikovanja mladine, za
socialistično in na marksističnih temeljih zasnovano vzgojo mladine, da bi
ustvarili boljše možnosti za kulturne dejavnosti ali da bi znanost s svojimi
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dosežki prej obogatila prakso. Prav gotovo ne smemo čakati, da nas bo na pot
k temeljnim organizacijam združenega dela usmeril šele nov davčni sistem.
Financiranje družbenih dejavnosti je le sekundarni razlog za neposreden dogovor med delovnimi ljudmi, primarni morata biti in ostati vsebina in kvaliteta dela.
Ob oceni dobrih in slabih strani našega dela usmerimo še pogled naprej!
Osnovni cilj celotnega področja družbenih dejavnosti v letu 1973 mora biti,
kot že rečeno, tesnejše povezovanje dela teh dejavnosti z njegovimi uporabniki.
Zato sodi uresničevanje ustavnih določil in nadaljnje uvajanje neposrednih
samoupravnih odnosov v vseh samoupravnih interesnih skupnostih med temeljne naloge, ki jih je treba izpopolniti v prihodnjem letu. Sistem delovanja
in financiranja samoupravnih interesnih skupnosti je treba zasnovati tako, da
bodo v nalogah, delovnih programih in financiranju neposredno odločali delovni
ljudje, zaposleni v temeljnih organizacijah združenega dela, skupaj z delovnimi
ljudmi iz družbenih dejavnosti. Le taka povezava lahko zagotovi usklađeno
in nemoteno izpolnjevanje nalog, ki so zaupane samoupravnim interesnim
skupnostim. Posebno skrb bo treba posvetiti uresničevanju načel socialistične
vzajemnosti in solidarnosti, ki naj prispevajo odpravljanju vzrokov socialnega
razlikovanja, pogojenih z neenakimi možnostmi za dostopnost dobrin dela, ki
jih ustvarjajo družbene dejavnosti. Pri sistemu financiranja družbenih dejavnosti moramo opredeliti tisti del sredstev, ki naj zagotovi nujno in nemoteno
delovanje za izpolnjevanje osnovnih in trajnih nalog z dogovorjenimi obveznimi viri. Obenem je treba hitreje snovati in pospeševati možnosti za čim širše
neposredno dogovarjanje za posamezne naloge in investicije med uporabniki
in izvajalci. Taki dogovori, opredeljeni z neposrednimi pogodbami, samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori, morajo finančno temeljiti na obremenjevanju predvsem bruto osebnih dohodkov občanov. Pri opredelitvi obremenitev gospodarstva v letu 1973 je namreč treba zaščititi nujna večja vlaganja
v proizvodne kapacitete in sodobnejše postopke ter izboljšanje kadrovske strukture. Zato je treba pokrivanje skupnih potreb prenesti v znatni meri na bruto
osebne dohodke občanov, pri katerih je treba poudariti prednost kritja skupnih
potreb pred individualnimi.
Za uresničevanje hitrejšega neposrednega povezovanja vzgojno-izobraževalnega dela z uporabniki je treba delo temeljnih izobraževalnih skupnosti še
močneje vezati na krajevne skupnosti in občine ter temeljne organizacije združenega dela in pospešiti snovanje posebnih izobraževalnih skupnosti za srednješolsko in visokošolsko izobraževanje. Pri tem je treba težiti k izenačevanju vloge
rednega, izrednega in dopolnilnega izobraževanja ob delu. Med najbolj pereče
probleme izobraževanja sodita osip in vertikalna zaprtost šolskega sistema. Prvi
pozitivni premiki so bili v letu 1972 že doseženi, zato je treba delo intenzivno
nadaljevati tudi v prihodnjem letu. Osip je treba zmanjšati na vseh stopnjah
osnovnih šol, kjer pogojuje nekvalificirano strukturo in krivično socialno razlikovanje, pa odpraviti, in to z aktivnimi metodami učnovzgojnega dela, ki naj
učence vključuje kot partnerja v učnovzgojni proces. Vertikalno zaprtost šolskega sistema je treba odpraviti z ukrepi, ki bodo omogočali večjo vključevanje
mladine, posebej delavske, v srednješolski in visokošolski študij. Za zagotavljanje kvalitetnega izobraževanja in vzgoje v šolah je treba nadaljevati s posodabljanjem učnih programov, z uvajanjem socialističnih vzgojnih komponent
na podlagi marksistične znanosti, s samoupravno zasnovo izvajanja teh programov, s povečanjem in izboljšanjem kvalifikacijske strukture učnega kadra
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na vseh stopnjah. Pri oblikovanju učnega kadra na kadrovskih šolah, ki mu
je treba dati prioriteto, in pri njegovem permanentnem izobraževanju je treba
posvetiti posebno skrb družboslovnemu izobraževanju, zasnovanemu na marksističnih osnovah znanosti. Začeto modernizacijo pogojev za pouk je treba pospešiti z uvajanjem novih metod učnovzgojnega dela in z uporabo nove učne tehnologije. Nadaljevati je treba široko zasnovano akcijo družbenega dogovarjanja
za gradnjo šolskega prostora na vseh stopnjah ter izdelati in uresničiti sistem
načrtnega investiranja v šole za strokovno izobraževanje od srednje stopnje
navzgor. Pri tem je treba dati prednost srednjim šolani in zlasti domovom za
učence srednjih šol ter kadrovskim šolam, ker je prav na tem področju največje zaostajanje v prostorskih kapacitetah. Na podlagi dosedanjega kritičnega dela pri oceni visokošolskega sistema je treba nadalje načrtno razvijati
visoko šolstvo. Pri tem je treba z dogovori opredeliti racionalno policentrično
zasnovo na temelju delitve dela ter poglobiti sodelovanje visokošolskih zavodov med seboj in zlasti z delovnimi organizacijami, ki visokošolsko izobražene delavce zaposlujejo. Za načrtno kadrovanje, posebno mladine iz delavskih
in kmečkih družin ter iz manj razvitih območij Slovenije, je treba še nadalje
pospešeno razvijati sistem stipendiranja. Mnogo večjo skrb bo treba posvetiti
tudi usmerjanju v študij, posebej v poklice za neposredno proizvodnjo.
Ob ugotovitvi, da so telesne in kondicijske sposobnosti prebivalstva v Sloveniji, posebej mladine, ogrožene, je treba v letu 1973 posvetiti telesni kulturi
posebno pozornost. Ob načrtni zasnovi dela je treba omogočiti uresničevanje
pozitivnih vplivov telesnokulturne dejavnosti na fizični in psihični razvoj mladine ter krepitev delovnih sposobnosti in kolektivne vzgoje odraslih.
Področje kulturnih dejavnosti je organizacijsko zasnovano, vendar bo treba
delo tudi na tem področju v prihodnjem letu tesneje povezovati z delovnimi
ljudmi. To je temeljna naloga kulturnih skupnosti, ki jim bo treba intenzivneje
pomagati v naporih, da postanejo kulturne dobrine čimbolj dostopne.
Posebno skrb je treba posvetiti napredni in ustvarjalni vsebinski zasnovi
kulturnega programa, ki naj jasno opredeli naloge za široko razvijanje kulturnih dejavnosti in obenem pospešuje izvirne in vrhunske umetniške dosežke.
kulturnega programa, ki jo je treba poudariti, je tudi varovanje kulturne
dediščine in kulturno delo med našimi ljudmi na tujem, posebej med našimi
zamejci. Pri izmenjavi kulturnih dobrin je treba intenzivneje gojiti vse oblike
izmenjave v okviru Slovenije in Jugoslavije pa tudi z drugimi narodi.
Osnovna naloga v letu 1973 bo tudi uresničevanje ustavnih načel na področju raziskovalnega dela, ki je delno že zasnovano v pripravah na novo organizacijo raziskovalne skupnosti. Pri tem gre predvsem za povezovanje raziskovalcev z uporabniki njihovega dela, ki naj pospeši prenos dosežkov raziskovalnega dela v prakso, obenem pa ustvari ugodnejše pogoje za hitrejši razvoj
raziskovalne dejavnosti.
V okviru raziskovalnega dela je treba po eni strani zagotoviti stabilne
možnosti za nenehno aktivno spremljanje razvoja temeljnih znanstvenih disciplin v svetu, po drugi strani pa omogočiti usmerjeno raziskovalno delo v
okviru aplikativnih raziskovalnih projektov, ki naj bodo vezani na prenos
dosežkov tega dela v neposredno proizvodnjo oziroma v družbeno prakso. Za
zadnje je treba razširiti tudi možnosti za izkoriščanje kreditnih sredstev.
Za hitrejše posodabljanje dela na področju gospodarstva in družbenih
služb je treba širše družbeno opredeliti odgovornost vodilnih delavcev za uvajanje dosegljivih dosežkov raziskovalnega dela ter inovacij v prakso.
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Pri izobraževanju raziskovalnega kadra je treba na podiplomski stopnji
razviti vse oblike: poleg študija za magisterij in doktorat tudi specializacije in
zlasti trajno strokovno izpopolnjevanje. Za večjo povezavo podiplomskega študija s prakso je treba zagotoviti pretok strokovnjakov iz prakse na podiplomski
študij in obratno. V izvajanje podiplomskega študija je treba vključiti vse
raziskovalne kapacitete, poleg visokošolskih tudi raziskovalne inštitute in raziskovalne enote pri delovnih organizacijah. Nadaljnje smotrno investiranje v
raziskovalno opremo in racionalno izkoriščanje obstoječe je treba zagotoviti na
osnovi čim tesnejšega sodelovanja raziskovalnih institucij ter z evidenco nabavljene opreme in njeno široko dostopnostjo za vse uporabnike. Posebno skrb je
treba posvetiti tudi razvoju znanstvene dokumentacije in informatike, za katero je treba uporabiti tudi racionalno organizirano računalniško mrežo. Ker
družbene dejavnosti niso vezane le na gospodarstvo, na katerega gibanja sem
vas uvodoma opozorila, temveč tudi med seboj, dovolite, da vas opozorim še
na zdravstvo ter otroško in socialno varstvo.
Na področju zdravstva in socialnega varstva je delno že omogočeno dogovarjanje med občani in zdravstvenimi oziroma socialnimi delavci. V letu 1973
bo treba ob naporih za uresničevanje ustavnih določil še naprej zagotavljati
mehanizme za neposredni vpliv občana na delo v zdravstvu. Posebno skrb bo
zato treba posvetiti novi organizaciji samoupravne skupnosti na področju
zdravstva.
V letu 1973 bo treba posvetiti še večjo skrb analizi dela na zdravstvenem
področju in odpravljati hibe v organizaciji in izvajanju, posebej z racionalno
zasnovo in razvojem mreže zdravstvenih delovnih organizacij, z intenzivnejšim
izkoriščanjem zdravstvenih kapacitet, z boljšo porazdelitvijo zdravstvenega
kadra in z vključevanjem zdravstvenih delavcev v strokovne skupine bolnišnic.
Pomanjkanje zdravnikov in zlasti srednjega medicinskega kadra je treba odpravljati z nadaljnjimi ukrepi za povečanje vpisa v ustrezne zdravstvene šole, z
zmanjševanjem osipa v teh šolah ter z ustvarjanjem boljših delovnih razmer
medicinskega kadra, ki bodo preprečevali odhajanje strokovnjakov v tujino
ali v druge dejavnosti. S sistemskimi ukrepi na podlagi samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja je treba rešiti probleme zobozdravstva.
Na tem področju je treba zasnovati dejavnost na temeljnih načelih našega
zdravstva, vključujoč največje možno sodelovanje vsakega občana pri zasnovi
in financiranju, toda na načelih vzajemnosti in solidarnosti. Vrsto ukrepov na
področju socialnega varstva so močno razvrednotili negativni tokovi pri gibanju
življenjskih stroškov, ki so delno celo onemogočili uresničevanje sprejetih družbenih dogovorov o družbenih denarnih pomočeh. Zato bo treba napore za socialno pomoč močneje vezati na življenjske stroške in zagotavljati sprotno valorizacijo družbenih pomoči.
Posebno skrb bo treba posvetiti tudi otroškemu varstvu. Povečani otroški
dodatki in socialna pomoč revnim kmečkim otrokom predstavljajo uresničevanje ciljev, opredeljenih s skupščinskimi dokumenti. Z napori v tej smeri bo
treba nadaljevati tudi v letu 1973. Obenem je treba na področju otroškega
varstva hitreje razvijati vzgojnovarstvene zavode, ki opravljajo po eni strani
varstveno funkcijo, pomembno zaradi velikega deleža zaposlenih mater, po
drugi strani pa je vzgojno vlogo v otroški dobi, v kateri so podane največje
možnosti za otrokov umski in socialni razvoj. Zato je treba vzgojnovarstvene
zavode razvijati ob upoštevanju obeh nalog.
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In končno: ekspoze izvršnega sveta bo posredovan v sredo, 8. novembra,
na seji zborov naše skupščine. Moja kratka obrazložitev pa je bila zasnovana
v želji, da vas spodbudi h kritični razpravi, k oceni dosedanjih tokov in presoji
pravilnosti ali pomanjkljivosti iskanj za bodoče delo. Vaše pripombe in predlogi
bodo lahko bistveno pripomogli pri sestavljanju osnutka resolucije o ekonomski
politiki za prihodnje leto, ki naj bi ga skupščina kritično opredelila in resolucijo
sprejela še letos. Na vas vseh je, ali bodo družbene dejavnosti, posebej znanost,
vzgoja in izobraževanje, kultura in telesna kultura našle mesto v resoluciji za
leto 1973 in seveda predvsem tudi v življenju.
Predsedujoči Dušan Sinigoj: Gradivo je obravnavala skupina poslancev našega zbora in predložila mnenje. Začenjam razpravo. Kdo želi besedo?
Tovariš Hasl, prosim.
Miran Hasl: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
V uvodu ocene gospodarskih razmer v Sloveniji piše: »Današnje gospodarske
razmere so zapletene. Težko je samo s površnim opazovanjem objektivno oceniti
moč in smeri delovanja posameznih komponent ekonomskega razvaja ter njihovih medsebojnih vplivov. Očitno pa je, da terjajo razmere zelo načrtno, dosledno nadaljnje delo na mnogih področjih gospodarskega sistema, smiselno
določanje obsega delovanja in pravočasnosti ukrepov tekoče ekonomske politike, odpravljanje vzrokov raznih nepravilnosti ter boljšo organiziranost vseh
dejavnikov. Uresničevanje ustavnih dopolnil še posebej zahteva zagotovitev
dejanskega uveljavljanja novega položaja združenega dela kot izhodišča za večjo
učinkovitost gospodarjenja, stalne rasti življenjske ravni in zagotavljanja potreb
razširjene reprodukcije.«
V uvodu podpredsednice dr. Kornhauserjeve nisem slišal, morda pa tudi
ne doumel nekaterih stvari, ki v meni vzbujajo dvome in o katerih sem doma
in bom tudi zdaj razmišljal. Ko sem prebiral material za današnjo sejo, sem
se vprašal, ali je to vse v okviru kritičnih pripomb, ki smo jih v preteklem
tednu slišali na seji CK, in v okviru pisma tovariša Tita.
Odgovoriti si, žal, nisem mogel. Pri prebiranju so me prekinjale ugotovitve
o anarholiberalizmu, o nepravilni enostranski dosedanji usmeritvi, o preveliki
težnji po trgovini oziroma turizmu, o nekakšni »luksemburgovščini«, o privatizaciji in tako naprej. Vse to je težka, resna in odkrita kritika tudi našega poslanskega dela, saj smo poslanci izglasovali, podpirali in skupno z izvršnim
svetom in Stanetom Kavčičem sprejemali dosedanja družbenoekonomska izhodišča in vsebinske usmeritve.
Vprašujem:
1. Kako je z usklajenostjo družbenoekonomskih izhodišč s pripravljenim
predlogom srednjeročnega načrta družbenega razvoja SR Slovenije od 1971 do
1975, ki je v javni razpravi? So sprejeta načela za prvi dve leti v celoti izpeljana; bo morda potrebna vsebinska revizija?
2. Preden bi razpravljali o oceni dosedanjih družbenoekonomskih gibanj
in o okvirih za prihodnje leto, bi prosil za zagotovilo oziroma politično oceno,
ah je celotna predvidena družbenekonomska usmeritev na republiški ravni
usklađena, ali je med tako imenovanimi republiškimi centri dosežena enotnost,
ali je celotno gradivo popolnoma usklađeno z ustavnimi dopolnili.
Priznam, da je moje poznavanje, v načelu in v podrobnostih, vsebinske
in organizacijske usmerjenosti našega družbenopolitičnega razvoja preskromno,
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da bi si lahko ustvaril jasno sliko oziroma se odločal brez dvomov. Zato mora
odločanje do določene mere sloneti tudi na zaupanju do izvršnega sveta, do
sestavljalcev in do predlagateljev. Kot poslanec in kot član Zveze komunistov
bom težko prevzel odgovornost, če zadeve v osnovni orientaciji ne bodo pravočasno in v celoti razčiščene. Občutek, da si bil pri poštenih in iskrenih odločitvah v teh poslanskih letih ob sprejemanju politike razvoja in ob zakonih
na nepravi poti ali morda celo — kot nekateri temu pravijo — »zmanipuliran«,
je zelo neprijeten.
Predsedujoči Dušan Sinigoj: Poslanec Boris Feldin.
Boris Feldin: Tovariš predsedujoči, tovariši poslanci in gosti! Ne
bom se spuščal v tako oceno kot poslanec Hasl, ampak bom samo povedal, kaj
mi tu ne ugaja. Delno sem že sodeloval v skupini poslancev, zato bom morda
nekaj stvari ponovil, za kar se oproščam.
Na strani 24 so našteti problemi s področja vzgoje in izobraževanja in
sicer: obseg in uspešnost šolanja za vse stopnje in oblike, povečanje števila in
izboljšanje kvalifikacijske strukture pedagoških delavcev, modernizacija izobraževalnega sistema in učnih programov, razvijanje sodobnih izobraževalnih
centrov, pomoč nadarjenim socialno šibkim učencem, postopna načrtna gradnja
šolskega prostora. Sicer mi je bilo že pojasnjena, da taka klasifikacija ne pomeni
tudi prioritete, ker če bi bilo tako, bi se kazalo nekoliko natančneje pogovoriti
o prioriteti oziroma v končnem predlogu dati prioriteto za naslednje leto, tako
kot bi se dogovorili.
Predvsem mislim, da bo treba postopni planski gradnji šolskega prostora
posvetiti več skrbi. Mislim, da sem dobro razumel, da bo treba več skrbi posvetiti družbenemu standardu. Ce je tako, štejem šolski prostor, od otroških vrtcev
do univerze, za del družbenega standarda; zato menim, da mu bo treba posvetiti več skrbi, kot jo nakazujemo v izhodiščih za naslednje leto ali kot smo
jo posvečali do sedaj.
To bi utemeljil takole: republiška izobraževalna skupnost je samo za 11
nerazvitih občin izračunala, da bi za sanacijo šol potrebovala 9,5 milijarde
S dinarjev. Zavod za planiranje pa predvideva za isto obdobje za celotno
osnovno šolstvo v Sloveniji le 7,2 milijarde S dinarjev za kredite. Zato me
zanima, kaj in kako bomo s tem reševali.
Republiški sekretariat za prosveto in kulturo nam je pred kratkim posredoval informacijo o stanju šolskega prostora v osnovnem in srednjem šolstvu.
Zanima me, ali organi izvršnega sveta poznajo to gradivo, da lahko predlagajo
rešitve, kakršne so pred nami. Ne zdi se mi namreč prav, da za teh 11 nerazvitih občin predvidevamo samo kredite, ker je nemogoče še naprej obremenjevati že tako nerazvite občine, ki so že preobremenjene z vrsto kreditov,
zdaj pa jim nalagamo še nove obveznosti. Morali se bomo dogovoriti, da morajo
take občine in taka okolja dobiti družbeno dotacijo; moje osebno mnenje je,
da bi pri osnovnem šolstvu morali biti v Sloveniji nekoliko bolj solidarni,
kot smo.
Toliko glede ocene predvidenih gibanj. V podrobnosti se ne bi spuščal, ker
nisem kvalificiran za takšne stvari, res pa je, da bi bilo treba material izvršnega sveta in zavoda za planiranje uskladiti. Eni trdijo eno, drugi pa drugo.
Eni trdijo, da so investicije v gospodarstvu padle, drugi pa dokazujejo, da so
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v redu; eni trdijo, da je inflacija v svetu takšna, drugi pa dokazujejo, da je
drugačna.
Na strani 28, kjer je govora o odpovedovanju nerealnim željam, je treba
tudi povedati, katere so te nerealne želje, da ne bi to letelo na vse in na
vsakogar. Torej, več preciznosti!
Na strani 30 je rečeno, da je bila v preteklih letih v osnovi usklađena poraba in s tem tudi materialno stanje med posameznimi področji; zato je nujna
taka delitev, da se doseženi odnosi ne spremenijo. Nisem tako zelo prepričan,
da smo že uredili odnose med porabo in da moramo sedaj le še zelo dobro
paziti, da jih ne bomo pokvarili. Ne vem, da smo se za te odnose dogovorili,
čeprav sem že šesto leto poslanec in sem se za to že večkrat zavzemal. Morda
bo to napravil srednjeročni program razvoja SR Slovenije. Glede razdelitve
morebitnih presežkov pa menim, da bi se o prioriteti morali posebej dogovoriti.
Na strani 31 piše, da je treba izdelati nov sistem financiranja samoupravnih
in družbenopolitičnih skupnosti. Seznanjem sem s tem, da se s tem ukvarja
neka skupina pri izvršnem svetu, vendar mislim, da bo treba, če bomo želeli
sistem davkov spremeniti že v naslednjem letu, urediti tudi prispevke samoupravnih skupnosti. Kot laik vem, da eno vpliva na drugo.
2e tovarišica podpredsednica izvršnega sveta dr. Kornhauserjeva je omenila, da se mora celotna poraba gibati v skladu z materialnimi možnostmi.
Samoupravne skupnosti in družbenopolitične skupnosti bodo morale uskladiti
materialne odnose z gospodarstvom; njihov razvoj bo odvisen od ekonomske
sposobnosti gospodarstva. Pri tem pa nisem prepričan, da bo najboljše, če bo
usklajevanje omejeno na posamezne občine, zlasti usklajevanje na področju
vzgoje in izobraževanja. Ponovno se zavzemamo za to, da se moramo za to
področje vendarle dogovoriti, za kaj se bo potrebno solidarizirati v Sloveniji.
Strinjam se, da se je v republiški upravi treba prizadevati za realizacijo
samoupravnega sporazuma. Hkrati pa se zavzemam za to, da jo je treba okrepiti in ji nazadnje le določiti njeno pravo mesto.
Predsedujoči Dušan Sinigoj: Poslanec Emil Roje ima besedo.
Emil Roje: Prav je, da že pred koncem tega delovnega leta usmerimo
pogled tudi v prihodnost. Priloženo poročilo izvršnega sveta o izvajanju politike družbenoekonomskega razvoja v letu 1972 nam takšen pogled tudi omogoča. Takšna konfrontacija doseženega in neuresničenega postavlja v drugačno
luč tudi dosežene rezultate in daje čvrstejša in določnejša merila za bilanco
uspešnosti politike družbenoekonomskega razvoja v tem letu, pravočasno pa
tudi še mobilizira vse ustvarjalne sile za oblikovanje družbenega načrta za
leto 1973.
Imel bi samo eno pripombo, in sicer k strani 24, kjer je govor o vprašanjih vzgoje in izobraževanja, ki bodo v ospredju v letu 1973: v drugem odstavku naj se za besedilom »povečanje možnosti in uspešnosti šolanja na vseh
stopnjah in oblikah izobraževanja« vključi še besedilo: »uveljavljanje in doslednejše doseganje socialističnih idejnih smotrov vzgoje ter afirmacija ideologije
samoupravnega socializma znotraj socialistično angažirane šole«.
S tem konkretiziram mnenje skupine poslancev in hkrati misel, ki je že
bila obširneje podčrtana v obrazložitvi tovarišice podpredsednice. Menim, da je
prav, da že v tem besedilu nakažemo to pomembno nalogo; podrobneje pa jo

37. seja

173

bomo v našem zboru koncipirali ob razpravi o uresničevanju socialističnih
idejnih smotrov šole, ki bo na dnevnem redu zbora še v tem letu.
Predsedujoči Dušan Sinigoj: Poslanec dr. Ernest Petrič.
Dr. Ernest Petrič: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši
poslanci! Tudi sam bi hotel v tem obdobju, ko izvršni svet razmišlja in pripravlja svoje dokončne dokumente in formulacije, opozoriti na nekatera vprašanja oziroma posredovati nekatere svoje poglede, ki bi jih kasneje morda
spremenil v konkretne formulacije, če bi seveda menil, da so formulacije, ki jih
je predlagal izvršni svet, take, da bi bila potrebna dopolnila ali spremembe.
Najprej bi hotel reči, da vendarle pogrešam v tem gradivu adekvatne formulacije o problematiki telesne kulture. To je moja prva misel.
Drugo, kar se mi zdi nepopolno, so formulacije na strani 31; te so glede
na družbenoekonomski položaj, ki bo v prihodnjem letu, premalo usmerjene
v selekcijo in v čvrsto in dokaj jasno prioritetno razporeditev. Meni se zdi,
da je stran 31 prav gotovo nekoliko preveč splošen seznam želja in vsega, kar
bi bilo treba v bodoče storiti, čeprav marsikaj od tega verjetno v letu 1973
ne bo mogoče. Zato bi svetoval, naj bi bil tu izvršni svet čimbolj koncizen,
čimbolj jasen in čimbolj konkreten, ker se lahko zgodi, da bomo čez leto dni
zahtevali odgovornost za izvajanje in za uresničitev nečesa, kar bomo zdaj sprejeli, pa mogoče že vnaprej vemo, da bomo težko uresničili.
V zvezi s tem bi želel vendarle posredovati nekaj razmišljanj, ki so po
vsebini morda drugačna od pogleda, ki ga čutim in slutim za formulacijami, ki
jih je predlagal izvršni svet. Pri tem nikakor ne menim, da je moje stališče
resnično in pravilno, ampak menim, da je do te mere resno, da ga želim tudi
povedati.
Najprej o problematiki raziskovalnega dela. Ob formulaciji, ki je v gradivu, se mi postavljajo naslednje dileme in razmišljanja. Nam je znano po vseh
kazalcih, s katerimi razpolagamo, da je problematika raziskovalnega dela na
Slovenskem približno naslednja: Dajemo relativno veliko sredstev, imamo relativno precej visoko število raziskovalcev na določeno število prebivalstva,
imamo izredno malo sredstev na raziskovalca in imamo izjemno neučinkovitost
raziskovalnega dela. Kot prvo nalogo v dokumentu izvršnega svćta pa predlagamo izobraževanje novega raziskovalnega kadra. Bližamo se in verjetno bomo
do leta 1975 dosegli tisti obseg sredstev, ki ga skorajda vse države, ki jih običajno jemljemo za vzor, dajejo za raziskovalno delo. Z realizacijo 2 % družbenega bruto proizvoda za raziskovalno delo bi po moji oceni lahko dostojno
zadovoljili obstoječe raziskovalne potenciale in začeli izvajati selekcijo, namesto da postavljamo v ospredje nadaljnje izobraževanje raziskovalnega kadra.
Jaz bi to težko sprejel brez dodatnih pojasnil in analiz, s katerimi morda izvršni svet razpolaga; moja razmišljanja in moja pripomba gredo zato bolj v
to smer, da izvršni svet opozorim na to. Meni se namreč zdi, da formulacija
v dokumentu izvršnega sveta pomeni tiho privolitev v sedanje stanje in da je
razen nalog, ki so tam navedene, v našem raziskovalnem delu v glavnem vse
v redu, da je ustrezna struktura, da ni treba ničesar spreminjati, da ne želimo
voditi politike, da smo kar zadovoljni s strukturo raziskovalnega dela, kakršno
imamo, in da smo jo pripravljeni še v naprej reproducirati.
Moram reči, da sem vseskozi mislil in pričakoval, da bom s saniranjem
materialnega položaja in s strokovnim pristopom, kar nam zagotavlja razisko-
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valna skupnost, postopno prišli do tega, da bomo na tem področju lahko vodili
politiko, usklađeno z družbenimi potrebami, ne pa privolili v provociranje obstoječih struktur in obstoječega položaja. Zato bi želel, če je mogoče, da bi
bila pozornost izvršnega sveta bolj intenzivna in bolj energično posvečena
temu, o čemer govorim.
To sem povedal zato, ker me je spodbudil stavek v uvodnih izvajanjih tovarišice podpredsednice, v katerem je zelo poudarila podiplomski študij. Če
se ne motim, je bilo rečeno, da je treba pri nas razviti podiplomski študij tako>
rekoč v vseh smereh. Spominjam se, da smo pred približno poldrugim letom
razpolagali s pregledom, kjer smo imeli priložnost videti, da smo imeli podiplomski študij v Sloveniji razvit na približno 52 smereh. To seveda niso vse smeri
možnih disciplin in specializacij. Moram reči, da se je to zdelo meni neustrezno;
ne kot premalo, ampak kot preveč. Zato menim, da moramo biti v družbenoekonomskem položaju, v kakršnem smo, izredno premišljeni in izredno rezervirani pri odpiranju novih smeri tretjestopenjskega študija. Ze dosedanje izkušnje nas namreč učijo, da za marsikatero smer tretje stopenjski študij ni
dovolj resen in kvaliteten. Če gremo v tako veliko širino brez ustreznega, res
kvalificiranega kadra, brez ustrezne kvalitetne opremljenosti in materialne
osnove, tudi brez ustreznega aranžmaja s tistimi, ki naj omogočijo ljudem, da
študirajo na tretji stopnji, se dogaja, da na marsikaterem področju podeljujemo magistrature ali druge naslove, ki so bolj formalnega kot pa vsebinskega
pomena. To je še posebej problematično v razmerah, kakršne so pri nas in
kakršne bodo še dolgo ostale. Lahko bi se dogodilo, da bi na posameznih področjih dobili zelo poprečne visoke strokovnjake, ki bodo ustvarjali ozračje
stil dela in nivo znanja za desetletja naprej in se še kako junaško sklicevali
na nacionalne kriterije pri merjenju svojih rezultatov. Takih visokih strokovnjakov pa ne potrebujemo, ampak moramo biti čvrsto vključeni v svetovna
dogajanja na področju znanosti in tretjestopenjskega študija. Zato menim, da
je vendarle boljše uvesti drugačno kadrovsko politiko in naše ljudi, ustrezno
izbrane in z ustreznimi moralno-političnimi kvalitetami, poslati na študij v
centre, kjer je na posameznih področjih znanost na najvišjem nivoju, pa naj
bodo ti centri vzhodno ali zahodno od naše dežele.
Se zadnje, kar bi hotel reči: organizacije samoupravnih skupnosti se prilagajajo novi ustavni situaciji, ustavnim amandmajem. Na drugi strani pa imamo že nekajletne izkušnje nekaterih samoupravnih skupnosti, predvsem izobraževalnih, ki smo jih postavili v življenje z osnovnim ciljem, da bi prispevale
k nastanku novih družbenih odnosov na teh področjih. Te skupnosti so ene bolj,
druge manj, prav gotovo prispevale k ureditvi marsikaterega vprašanja, k večji
strokovnosti, k večji preglednosti in k marsičemu. Včasih pa slišimo tudi kritične pripombe, da še vedno niso odpravile starega načina proračunskega financiranja in da zato novi družbeni odnosi zelo počasi nastajajo. Zato me zanima,
ali morda nimamo na razpolago analize, študije in raziskave, ki nam bi pri
prilagajanju vseh teh organizacij novi ustavni situaciji pomagale poiskati najboljše rešitve.
Predsedujoči Dušan Šinigoj: Poslanec Feldin želi besedo.
Boris Feldin: Tovariš predsedujoči, oprosti moji pozabljivosti; glede
davčne politike bi želel povedati tole: Preračunal sem vse stopnje prispevkov
od skupnega dohodka občanov in ugotovil, da se ti prispevki v naslednjem letu
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zmanjšujejo, tako da bo tisti, ki ima več, manj prispeval. S tem se ne morem
strinjati in zato izražam nezadovoljstvo, da pri toliko besedah o odpravljanju
socialne diferenciacije in pri geslu, naj tisti, ki več zaslužjo, več prispevajo,
stvari spreminjamo prav v nasprotno smer. Sprašujem, ali v politiki res eno
govorimo, drugo pa delamo.
Predsedujoči Dušan S i n i g o j : Se kdo? (Nihče.) Potem dovolite, da
se oglasim tudi jaz.
Menim, da je gradivo, ki nam je bilo poslano in ki je bilo danes podkrepljeno še z uvodnim ekspozejem tovarišice podpredsednice, dobra podlaga tako
za naše razmišljanje kakor za razpravo in seveda tudi za razmišljanje o tem,
na kar je posebej opozoril tovariš Hasl: ali smo tudi sami pri sebi napravili
takšno bilanco, ah smo vedno tudi v tem zboru pripomogli k snovanjem, za katera se je zavzemala Zveza komunistov?
O gospodarskih gibanjih sicer ne bi govoril, vendar mislim, da moramo
reči, da smo z velikimi prizadevanji tega zbora le dosegli nekatere uspehe.
O njih je tovarišica podpredsednica posebej govorila.
Brez dvoma moramo danes ugotoviti, da smo v letu 1972 izravnavah osebne
dohodke na različnih področjih družbenih služb. Tu so nam pomagali družbeni
dogovori in samoupravni sporazumi. Vse nekdanje razlike, proti katerim smo se
v tem zboru izredno močno bojevali, smo zmanjšali, kolikor je bilo mogoče.
To ne pomeni, da moramo biti sedaj povsem zadovoljni ali da je problem sedaj
že rešen. Ne; tudi na tem področju družbenega dogovarjanja bo treba še naprej
delati tako, da bomo postavili še pravičnejše odnose in odpravili še preostale
negativne pojave. Se naprej si bomo morali prizadevati, tako da se ne bomo
dogovarjali samo o višinah osebnih dohodkov, ampak tudi o racionalizaciji posameznih področij.
Kot uspeh moram oceniti tudi to, da smo v letošnjem letu le bih sposobni
pridobiti sicer ne velika, vendar za začetek pomembna sredstva za reševanje
problemov pri gradnji srednješolskih šol in dijaških domov. Tri milijarde starih dinarjev, ki mobilizirajo še nadaljnjih devet, nam izredno veliko pomagajo
in bodo brez dvoma prvi uspehi v odpravljanju socialne diferenciacije, pri tem,
najbolj spornem delu srednjega šolstva. Prav tako moram povedati, da so bih
uspehi doseženi tudi pri izravnavanju delovnih razmer na področju osnovnega
šolstva, čeprav z mnogimi pomanjkljivostmi, o katerih je govoril poslanec Feldin. Mislim pa, da je prav, da ne pozabimo na dosežene uspehe in da ne postavljamo v ospredje samo naših negativnih trendov.
Izhodišč, ki so predložena v gradivu, ne smemo šteti in jih obravnavati
kot izhodišča, ampak le kot okvirne teze za razpravo, sicer ne bomo mislili razbrati, kaj je tisto, za kar se moramo zavzemati, in kaj je tisto, kar so nerealne
želje Slovencev ali posameznikov. Zavzemam se za to, da tudi naš zbor podpre
vsa prizadevanja za stabihzacijo in da naredimo vse, kar je v naši moči, da bi
stabilizirali življenje v Sloveniji in s tem pripomogli tudi k stabilizacij v Jugoslavji. Zaradi tega podpiram stališče, da moramo naše želje uokviriti z možnostmi, ki jih imamo.
Pri tem pa moramo biti razsodni in opredeliti tisto, kar moramo zaradi
hitrejšega gospodarskega in družbenega razvoja podpirati in hitreje razvijati,
in tisto, kar lahko počaka. Prednost morata imeti tudi vzgoja in izobraževanje.
Tudi v okviru teze, da morajo vse oblike splošne porabe v letu 1973 rasti počasneje od nominalne rasti družbenega proizvoda, se moramo dogovoriti za
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diferenciran pristop. Strinjam se tudi, da naj v letu 1973 osebni dohodki rastejo počasneje od produktivnosti dela, tako da bo k stabilizaciji prispeval tudi
vsak posameznik.
Predlagam, da v končnih izhodiščih posebej poudarimo ne povsem razčiščen
odnos do sistema financiranja razširjene reprodukcije na področju izobraževanja, zlasti na področju srednjega šolstva. Ne smemo več dopuščati, da od časa
do časa kaj pogasimo; utrditi moramo sistem, prek katerega bomo zadovoljevali potrebe na področju srednjega šolstva.
Strinjam se, da je treba narediti analizo in na njeni podlagi razpravljati
o položaju naših samoupravnih skupnosti tako na področju izobraževanja in
vzgoje kot tudi na drugih področjih iz naše pristojnosti, ker se strinjam z mo
goče površnimi ugotovitvami in pogledi, da iso naše izobraževalne skupnosti
manj samoupravne, kot smo mislih in da bolj proračunska delijo sredstva, kot
pa integrirajo vse dejavnike, ki so in marajo biti odgovorni za razvoj posameznih področij. Prepričan -sem, da so zlasti temeljne izobraževalne skupnosti
čedalje bolj samo skupnosti delavcev s področja vzgoje in izobraževanja, manj
pa skupnosti drugih zainteresiranih.
Na koncu naj se zavzamem za čim večje varčevanje tudi na našem področju. Mislim, da smo pri tem zelo malo štorih. Ce zahtevamo, naj varčuje
gospodarstvo, zahtevajmo, naj varčuje tudi uprava in tudi področje vzgoje in
izobraževanja, kulture, ki je v pristojnosti našega zbora.
Besedo ima še dr. Vladimir Bračič.
Dr. Vladimir Bračič: Mene je presenetil podatek na straneh 37 in
38 dokumenta o oceni gospodarskih razmer v Sloveniji, ki pravi, da pride v
SR Sloveniji do strokovne izobrazbe še vedno manj kot polovico ene generacije.
In dalje, da so bile v letnih napovedih izkazane letos večje potrebe po nekvalificiranem delu kot v letu 1971.
Če je pri nas res tako, je zelo vprašljivo, ali lahko takšna struktura zaposlenih ustvarja bogato družbo. Ali lahko takšna struktura zaposlenih ustvari
sredstva, s katerimi bomo pokrili potrebe razvijajoče se družbe, če se ne bo
odločno spremenila miselnost in konkretna politika tistih, ki urejajo zaposlovanje v gospodarskih organizacijah. Menim, da bi morali na to opozoriti gospodarski zbor, ki liaj pove svoje mnenje o tem. V vseh naših gradivih pa bi morali
prav temu problemu posvetiti posebno pozornost in po potrebi sprejeti tudi
ustrezne ukrepe v naš celotni sistem, ki bi takšno negativno politiko zaposlovanja preprečeval oziroma jo stimuliral prav v nasprotni smeri, se pravi v smeri
višje kvalifikacijske strukture zaposlenih.
Kar zadeva predvidevanja za naslednje leto, razumem, da v trenutni situaciji ne morejo biti preveč konkretna in precizna, vendar se mi zdi, da so optimistični pogledi naprej vendarle realni, če upoštevamo sklepe, ki so bili sprejeti v zadnjih desetih dneh. Zato še posebej podpiram realnost, iz katere veje
optimizem, ki ga je izrazila tovarišica podpredsednica v svojem uvodnem
ekspozeju. Želim, da bi se nakazani optimizem tudi uresničil.
Predsedujoči Dušan Sinigoj: Se kdo? Besedo ima dr. Kornhauserjeva.
Dr. Aleksandra Kornhauser: Najprej bi se rada zahvalila za
razpravo, saj je pomagala odpraviti nekatere nejasnosti. Opozorila me je tudi,
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da se moram v nekaterih stvareh še določneje izraziti. Obenem je dala vrsto
sugestij in pripomb, ki nam bodo zelo koristile pri nadaljnjem delu.
Najprej bi rada odgovorila na vprašanje, ki ga je postavil poslanec Hasl,
namreč ali je vse to delo v skladu s kritičnimi pripombami centralnega komiteja. Menim, da tako vsesplošno postavljanje vprašanj — naj mi tovariš Hasl
ne zameri — prav nič ne ustreza zahtevam in stališčem, ki so bila sprejeta v
celotnem poteku in tudi na zadnji seji centralnega komiteja. Centralni komite
in Zveza komunistov nista postavila pod vprašaj vsega dela izvršnega sveta.
Take ocene so nepravilne in škodljive. Postavljena pa je bila zahteva, naj vsakdo začne pometati, in to najprej, pred svojim pragom. Logično je, da bo temu
sledila tudi revizija vseh dokumentov, ki so jih sprejemali ali pripravljali v
preteklem obdobju izvršni svet in njegovi organi ali strokovne institucije, ki jim
je nalagal ali zaupal svoje delo.
Če gremo na področje družbenih dejavnosti, ste lahko, če ste pazljivo spremljali razpravo na seji centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, zasledili dobro oceno dela na področju družbenih dejavnosti. Kritična ost je bila
utemeljeno posebej usmerjena na pomanjkljivo vzgojo, na to, da na področju
vzgoje in izobraževanja skoraj nismo več posvečali posebne pozornosti socialistični vzgoji, uresničevanju samoupravnih odnosov, zasnovi učnih programov
in vzgojnega dela na marksističnih pozicijah. To kritiko moramo sprejeti in
mislim, da sem jo v svojih uvodnih besedah tudi dovolj poudarila.
Kritiko za področje gospodarstva je treba prav tako usmeriti. In prav s
tem namenom sem vas v uvodnem delu seznanila s pozitivnimi in negativnimi
gibanji na področju gospodarstva ter želela spodbuditi k današnji razpravi še
bolj pa k razpravi na seji enotnega zbora, ki bo v sredo. Tedaj bo priložnost,
da kot poslanci prosvetno-kulturnega zbora v okviru enotnega zbora pokažemo
naš kritični odnos do celotnih dogajanj. Tja spadajo številne sugestije, ki so
bile danes dobro izrečene. Prav bo, če bomo stvari jasno opredelili in povedali,
kaj se nam zdi prav in kaj narobe, najprej pri sebi, potem pa še drugod.
Za kritiko »manipuliranja« z nami bi rekla, da ni sprejemljiva. V prosvetno-kulturnem zboru prav gotovo ni človeka, ki ni ali ne bi hotel ali pa ne
bi mogel biti odgovoren tudi za svoje delo, tudi za dviganje svoje roke. Menim,
da smo kot voljene osebe, kot poslanci in kot državljani odgovorni vsi, vsak za
svoj kos. Če je položaj višji, je razumljivo, da je in mora biti tudi odgovornost
večja. Povsem nevzdržno pa je, da v trenutkih neopredeljenosti in neodgovornosti, — da ne rečem indolentnosti — poskušamo preložiti odgovornost in breme
na drugega, pa čeprav na precej kritizirani izvršni svet. Zavzemam se za to,
da si drug drugemu jasno povemo, kaj je kdo storil in česar ni, za kaj je odgovoren in za kaj ni.
Naj začnem konkretneje odgovarjati! Tovariš Feldin je najprej kritiziral
plansko oceno potreb po gradnji šolskega prostora in celo ironično vprašal, ali
izvršni svet sploh pozna analizo, ki kaže stanje na področju izobraževanja. Če
to ne bi bil tovariš Feldin, bi to ironijo zamerila, ker pa ga poznam kot ostrega
kritika, jo sprejemam kot njegov način. Drugim pa bi pojasnila to, kar ste
najbrž že vsi doumevali, da izvršni svet pozna stanje in analizo o njem in da
se je za njegovo uresničevanje ves čas potegoval v celi vrsti akcij. Kritično se
opredelimo do teh akcij in povejmo, kaj je bilo prav, kaj pa narobe! Zavračam
pa pavšalno ironiziranje celotnega dela. Mislim, da se je ta zbor preteklega pol
leta še kako trudil, da bi se stvari pomaknile z mrtve točke. Bilo bi nepošteno,
če izvršnemu svetu v prejšnji mandatni dobi tega ne bi priznali. Želela bi, da
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smo deceidirani, da za slabo povemo, da je slabo, da pa povemo tudi, kaj je
dobro. Samo taka kritika lahko pelje naprej.
Torej naj pojasnim vse, kar ni jasno, čeprav sem menila, da ta zbor pozna
vse napore. Letos smo začeli akcijo za srednje šolstvo, ki jo poznate, pri tem
bi me lahko dopolnil tovariš Zaje, ker jo zdaj vodi republiška izobraževalna
skupnost v soglasju z drugimi podpisniki družbenega dogovora. Ta akcija je
angažirala poleg 3 milijard S dinarjev iz skupnega sklada za posege v gospodarstvu tudi drugih 7 milijard S dinarjev za gradnjo šol v Sloveniji. Treba je
reči, da je ta akcija šele začetek. V okviru izvršnega sveta oziroma koordinacijske komisije izvršnega sveta za družbene dejavnosti smo pripravili nadaljnji
posvet o tem, kako pripraviti sistem. Na posebno željo predstavnikov gospodarstva, samoupravnih skupnosti in skupnosti slovenskih občin je bilo dogovorjeno, da bo akcijo tudi naprej vodil izvršni svet. Zato so nekatere ocene, da
izvršni svet skuša delovati po sili neustrezne in uresničene.
Republiškemu sekretariatu za prosveto in kulturo in njegovim partnerjem
je bilo naloženo, naj pripravijo osnutek financiranja srednjih šol in domov oziroma osnutek celotnega financiranja strokovnega izobraževanja v Sloveniji. V
tem okviru je tudi financiranje investicij, torej investiranje v šolski prostor.
Predlagano je, da bi del teh sredstev prihajal od investicij, del pa naj bi bremenil čisti dohodek delovnih organizacij. Tako združena sredstva naj bi zagotavljala načelo vzajemnosti in solidarnosti v Sloveniji. Mislim, da sem v uvodnih besedah to dokaj jasno poudarila. To se pravi, da je treba za investicije zagotoviti z dogovorjenimi obveznimi viri in z njimi kriti po dogovoru od spodaj
navzgor tudi vse solidarnostne akcije, ki so nujne, če uresničujemo ustavna načela o enakopravnih pogojih za izobraževanje mladih. Na tej podlagi je najprej
treba začeti odpravljati neupravičeno socialno razlikovanje.
Zaradi tega je v pripravi zakonski osnutek, ki bo še v novembru dan v
javno razpravo, najprej seveda skupščinskim organom, ki so v prvi vrsti dolžni
in kompetentni, da dajo o predlogih svoje mnenje. Torej gre za dogovor o sistemskem zbiranju sredstev za investicije v izobraževanje od baze do republike,
ki naj bi imela pri tem predvsem usklajevalno vlogo.
Za drugi očitek, da je premalo poudarjeno, da imajo skupne potrebe prednost pred individualnimi, moram reči, da ni utemeljen. Iz materialov pa tudi
iz moje uvodne obrazložitve je bilo jasno povedano, da moramo zaščititi reprodukcijsko sposobnost gospodarstva. Da bi jo lahko zaščitili, je treba povečati
investicije v proizvodne kapacitete, v proizvodne postopke in v kadre. To sem
jasno poudarila v svoji uvodni obrazložitvi. Zaradi tega je nekaj jasno: če
bomo to dosegli, do bistvene prerazdelitve med gospodarstvom in splošno porabo ne bo prišlo. V okviru splošne porabe pa je treba doseči bistveno prerazdelitev med individualno in kolektivno porabo; in to sem tudi jasno izrazila.
V okviru sredstev za bruto dohodke bo treba dati prednost kritju skupnih potreb pred individualnimi. Ce naj se še bolj po domače izrazim: povsem iluzorno
bi bilo pričakovati, da bodo čisti osebni dohodki rasli enako hitro kot doslej in
da se bodo družbene dejavnosti razvijale brez škode za gospodarsko rast. Ker
pa je gospodarska rast tista, ki mora dati osnove za razširjeno in poglobljeno
dejavnost tudi na področju družbenih služb, je jasno, da se bo verjetno treba
odreči marsikateri osebni želji, da bi lahko dali prednost skupnim potrebam.
Za to se je ta zbor z njim vred pa tudi jaz vseskozi opredeljeval.
Tovariš Feldin se je ostro izrazil glede novega sistema financiranja, češ
da ga izdeluje neka skupina pri izvršnem svetu; dodal je še nekoliko posmeh-
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ljiv ton. Moram povedati, kdo dela. V okviru koordinacijske komisije izvršnega
sveta so bili k začetnemu delu povabljeni predstavniki vseh samoupravnih
skupnosti, vseh družbenopolitičnih organizacij, vseh družbenopolitičnih skupnosti, posebej skupnosti slovenskih občin, predstavniki delovnih organizacij, posebej gospodarska zbornica, pa seveda tudi strokovnjaki, ki nam pravno in
sistemsko pomagajo iskati najustreznejše rešitve za uresničevanje ustavnih
amandmajev. Na zadnji razširjeni seji je bil soglasno 9 in to na predlog zunanjih udeležencev, ne izvršnega sveta — sprejet predlog, naj bi bil izvršni svet
oziroma njegova koordinacijska komisija za družbene dejavnosti še naprej
koordinator. Pri tako široki zasnovi seveda ne gre za nobene oblastniške ambicije, ampak za resno pripravo dela, za skupno sprejemanje obveznosti in nalog.
Razprava je v teku, dokumenti, ki so bili na razpolago, so izmenjani. Tako smo
se namreč dogovorili in drug drugemu posredovah spisek tistih, ki jim je treba
dokumente neposredno pošiljati. Razprava bo znova stekla v drugi polovici
novembra.
Glede pobude, da se vendar dajmo dokončno dogovoriti, za kaj se bo treba
v Sloveniji solidarizirati, menim, da je treba jasno poudariti — in upala sem,
da sem to v svojem uvodnem prispevku storila — da je treba uresničevati
ustavna določila. Osnovno ustavno določilo za mlade pa je, da je treba omogočiti enakopravne možnosti izobraževanja. Drugo pa je večji vpliv baze, delavcev, skratka vseh tistih, ki ustvarjajo sredstva za to izobraževanje. To dvoje
sem v svoji uvodni obrazložitvi poudarila in poudarjam ponovno. V Sloveniji
se bomo morali dogovoriti za večje solidariziranje, za večje usklajevanje pogojev med regijami, med občinami, v okviru občin in hkrati predvsem za večje
neposredno povezovanje šolskega izobraževalnega dela s tistimi, ki jim je to
delo namenjeno oziroma — če so to mladoletni — z njihovimi predstavniki in z
njihovimi starši.
Glede pripomb tovariša Feldina k zakonu o prispevkih in davkih občanov
bi povedala, da smo se zavzemali za to, da je treba predvsem razbremeniti
tistega, ki ima večje število otrok. To se pravi, da je treba pomagati z rastočo
postavko za vzdrževanega člana družine. To je bilo storjeno še v nezadostni
meri in v tej smeri bo treba nadaljevati. Ta rastoča postavka mora biti namenjena predvsem tistim, ki sami ne morejo ustvarjati dohodka z lastnim delom,
torej otrokom in starejšim. Sistem, ki bi favoriziral za delo sposobne, da bi se
vračali v družinsko okolje in, se tako otresali dela, smo odklonili.
Glede poltretjega milijona kot osnove naj povem, da je bilo sprejeto stališče, naj bi bil poprečni osebni dohodek v republiki tisti, ki bi določal višino,
do katere ne bi plačevali dodatnega davka na skupni osebni dohodek. Nad to
višino pa bi bilo treba obremenjevati, in sicer progresivno gledano na višino
dohodka. Tovariš Feldin se je kritično opredelil do predlaganih stopenj. Moram
priznati, da jih podrobno nisem računala, ker to ne sodi v sklop mojega dela.
Toda, če je res tako, kot je izračunal tovariš Feldin, je treba to vprašanje postaviti na enotnem zboru in od tistih, ki morajo odgovoriti, odgovor tudi zahtevati.
Glede ironičnih pripomb v zvezi s tem bi povedala še tole: Delitev dela je
povsod, tudi v izvršnem svetu. Moja dolžnost so družbene dejavnosti in zanje
sprejemam popolno odgovornost. Zavračam pa obešanje odgovornosti za tisto,
proti čemur sem se celo bojevala, kar ta zbor tudi ve. Menim, da so taki trenutki, kot je današnji, trenutki razčiščevanja pa tudi dozorevanja in da zato
terjajo poštene odnose, v katerih naj vsak objektivno pogleda drugega, pa tudi
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sebe. Menim, da prevzemamo koletivno odgovornost za koletivne odločitve in
individualno odgovornost za individualne. Samo tako je prav. Le objektivna
ocena vrednosti opravljenega dela je lahko merilo za to delo, objektivnost pa je
tudi merilo za človeka.
Priporočilo, ki ga je dal tovariš Roje, v celoti sprejemam. Menim, da je
uveljavljanje in doseganje ciljev socialistične vzgoje nezadostno, kar sem omenila že v uvodnem referatu. Predlagana formulacija je zelo ustrezna in bo lahko
pomagala pri pripravljanju dokumenta.
Za vprašanja tovariša dr. Petriča in njegovo kritično oceno stališč do nadaljnjega razvoja raziskovalnega dela se zahvaljujem. Opozorila so me, da sem
bila v svojih izvajanjih premalo jasna. Gre namreč v celoti za nesporazum.
Upala sem, da je iz gradiv pa tudi iz moje uvodne razprave razvidno, da se ne
strinjamo niti z obstoječimi strukturami niti z obstoječim stanjem, ampak
zahtevamo, da je treba za raziskovalno delo zagotoviti dvoje. Prva postavka
je spremljanje razvoja v svetu, ki nam omogoča, da lahko dosežke raziskovalnega dela črpamo tudi iz svetovalne zakladnice. To je treba zagotoviti s trajnimi viri — z investicijami in s čistim dohodkom delovnih organizacij. O višini se bomo še dogovarjali. To je en sklop; sklop nujnega zagotavljanja trajnih
in stabilnih možnosti za raziskovalno delo tako fundamentalno kot tisto, ki je
potrebno za spremljanje razvoja v svetu.
Druga postavka je raziskovalno delo, ki naj se čimprej izrazi v neposredni
praksi. To raziskovalno delo pa je treba vezati na tri oblike, ki nam jih nalaga
ustava: na pogodbene odnose, na samoupravne sporazume in na družbene dogovore. V uvodni obrazložitvi sem povedala, kako bi to pospešili, ker je bilo
doslej tega zelo malo. Zal ugotavljam, da sem bila premalo jasna. Pospešiti je
treba tako, da zahtevamo osebno odgovornost vodilnih delavcev v delovnih
organizacijah za uvajanje dosežkov raziskovalnega dela. To se pravi, da moramo opredeliti osebno odgovornost vsakega vodilnega delavca, da se zavzemamo za inovacije in za njihovo uvajanje v prakso, ker bomo samo v tem
primeru lahko premaknili z mrtve točke dosedanjo nezainteresiranost za dosežke raziskovalnega dela. V zvezi s tem nameravamo predlagati tudi stališča
in sklepe. Na ta način bodo tudi raziskovalne organizacije in tisti, ki se ukvarjajo z aplikativnim raziskovalnim delom, morali biti soodgovorni za uspeh raziskovalnega dela v delovni organizaciji. Morali bodo sodelovati pri načrtovanju in, pri pripravah za uporabo raziskovalnih dosežkov. Skratka; gre za
opredelitev odgovornosti. Ne gre samo za izvajanje načel, ampak tudi za odgovornost vodilnih delavcev za nadaljnji razvoj.
Pri podiplomskem študiju sem bržkone premalo poudarila, za kakšen podiplomski študij gre. Gre za to, da v okviru podiplomskega študija ne širimo
smeri in usmeritev, ampak da dajemo enakovredno, če ne celo prioritetno težo
tistemu podiplomskemu študiju, ki je namenjen delu v delovnih organizacijah.
Ce sem natančnejša; dokaj izdelan imamo podiplomski študij za dosego magisterija in doktorata, ki pa je hudo zaprt v visokošolske strukture. Zelo malo
pa je bilo narejenega s strani visokega šolstva, da za podiplomski študij animira delovne organizacije in ljudi v njih; zelo malo je bilo narejenega tudi v
samih delovnih organizacijah, da bi svoje ljudi pošiljale na tak študij in da bi
se pojavili doktorji znanosti tudi v delovnih organizacijah in tudi na šolah. Pred
vojno smo jih imeli, po vojni pa skoraj ne. Porazen je podatek, da imamo v
delovnih organizacijah komaj 31 doktorjev znanosti. Za to je krivda na obeh
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straneh in zato se je treba dogovoriti za obvezen sistem medsebojne izmenjave
strokovnjakov. Za to sem se v svojih uvodnih besedah tudi zavzemala.
Poleg podiplomskega študija za dosego magisterija in doktorata je bila v
mnogo večji meri zasnovati in izvajati podiplomski študij za trajno izobraževanje ob delu in podiplomski študij za specialne smeri. Za prvo nam je menda.
vsem jasno, da tudi na področju izobraževanja pogrešamo skrb za sistemski
podiplomski študij prosvetnih delavcev. Enako je v drugih strokah. Zato ga je
treba zasnovati, pospešiti in razširiti za redno spremljanje razvoja svoje stroke
in za uvajanje novih dosežkov v svojo stroko. To je naloga tako visokega šolstva kot delovnih organizacij.
V zvezi z uvajanjem specializacije bo pred tem zborom prav kmalu analiza,
ki bo pokazala, da visokošolski zavodi podaljšujejo študij. To pa prav gotovo ni
rešitev. Cilj je, da se specialni predmeti prenašajo na podiplomsko raven in da
podiplomski študij postane tisti študij, ki je normalnejši v razvitem okolju.
Menim, da tako okolje želimo biti ali, da si zanj vsaj prizadevamo. Upam, da
se bomo v bližnji prihodnosti pri tem bolj izkazali.
Zaprtost v ozke okvire visokega šolstva, majhno angažiranje ljudi iz delovnih organizacij, pomanjkljiva izmenjava znanja med visokim šolstvom in
delovnimi organizacijami v obeh smereh, med visokim šolstvom v Sloveniji,
med visokim šolstvom v Sloveniji in v Jugoslaviji in najbrž tudi čez domači
plot, pa je tisto, kar hromi naše delo. Nimamo dovolj strokovnjakov, da bi
kvalitetno pokrili vse smeri in vse načine izobraževanja; nimamo jih dovolj
sami in nimamo jih dovolj v današnjem visokem šolstvu. Če pa bomo vanj vključili mnogo sposobnih ljudi iz delovnih organizacij, iz drugih visokih šol, iz
drugih republik in tudi iz drugih držav, ki bodo sodelovali kot soustvarjalci
na podiplomski stopnji, bo ta študij lahko smotrn in kvaliteten. Ne morem si
kaj, da ne bi dodala še svojega mnenja, da investicije v študij, v znanje, v pamet
ne morejo biti izgubljene investicije.
Zahvalila bi se tovarišu Šinigoju za oceno, da je bilo nekaj dobrega le doseženega v preteklem obdobju. Upam, da je takega mnenja še marsikdo med
vami. Prav je, da smo ostro kritični do sebe in doi drugih; predvsem pa do sebe,
da dobimo moralno legitimacijo za kritiko drugih. Nujna sta tudi varčevanje
in racionalnost na vseh nivojih. Drži, da tudi na področju družbenih dejavnosti,
izobraževanja, kulture in znanosti nismo brez greha.
Na zelo resen problem je opozoril dr. Bračič. Njegove ugotovitve so pravilne. Strokovna izobrazba naših delavcev se bistveno ne izboljšuje. Se več,
v delovnih organizacijah se ponovno pojavljajo težnja po nekvalificirani delovni sili. To zasluži posebno pozornost vseh zborov in vseh delovnih organizacij. Pot v manjšine kvalifikacij je tudi pot v slabše delo. To moramo vedeti
predvsem mi, ki nam je naložena skrb, da koncipiramo' in izvajamo delo na
področju izobraževanja. Zato je treba težiti k čim širšemu povezovanju neposredno z delovnimi organizacijami, opozarjati pa tudi na tiste nujne politične
opredelitve, ki naj take negativne tokove čimprej in čimbolj učinkovito zavrnejo.
Končno bi dodala še to: Kar je bilo predloženo in kar sem v svoji uvodni
obrazložtvi skušala dopolniti, so le prvi okviri. Večino dokumentov, ki ste jih
dobili, je izdelal zavod za planiranje SR Slovenije; dopolnjeni so bili z uvodno
besedo in z razpravo. Izvršni svet bo svoje kolektivno mnenje povedal na jutrišnji seji, svoj ekspoze pa v sredo na seji enotnega in republiškega zbora.
Takrat se bo treba kritično, ostro in konstruktivno opredeliti do iskanj, pred-
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logov in stališč, da bi bil osnutek resolucije čim bliže temu, kar želimo. Seveda
pa bo treba razpravo o resoluciji ponovno kritično pregledati in ugotoviti, v
kolikšni meri uresničujemo tisto, kar smo si zadali že prej in kar smo si posebej zadali v zadnjih dneh. Ce bomo konstruktivni, delovni in zvesti stališčem,
ki jih sprejemamo, če jim bomo zvesti tudi pri svojem delu, potem je optimizem, na katerega je opozoril tudi dr. Bračič, popolnoma utemeljen.
Predsedujoči Dušan Šinigoj: Tovariš Feldin ima besedo.
Boris Feldin: Tovariš predsedujoči! Etikete si ne dovolim nalepiti
prej, preden ne pojasnim nekaterih stvari.
1. O investicijah sem kritično govoril zato, ker še vedno trdim, da smo
pred tremi leti predvidevali 3 do 4 milijarde starih dinarjev za investicije v
osnovno šolstvo. Pripravili smo tudi odlok, ki še do danes ni bil sprejet. V tem
času smo v osnovno šolstvo malo vlagali, šele letos smo v ta namen vložili 2
milijardi oziroma malo manj kot 3 milijarde starih dinarjev. Zato še zmeraj
mislim, da nismo na tem področju dosti naredili in da se o tem nismo še nikoli
domenili.
2. Glede dogovorov je lahko vse res, kar se pripravlja. Če pa bi izvršni
svet ali kdo drug seznanil poslance s tem, kaj vse se pripravlja, bi bilo že
marsikaj jasno in ne bi spraševali. Jaz nisem dolžan razmišljati o tem, temveč
mi morajo izvršni organi povedati, kaj pripravljajo. Do danes mi ni nihče povedal, da se kaj pripravlja. Zato se ne morem strinjati z očitkom, da stvari
poznam in da se zanalašč spotikam obnje.
Glede prerazdelitve v okviru splošne porabe sem posebej poudaril besedilo na strani 31, točka 1.8, kjer se o tem obširno govori. Pri tem sem posebej
poudaril načelo »v okviru možnosti«. Ne strinjam se s trditvijo na omenjeni
strani, da so odnosi v splošni porabi že urejeni. Na odnose z gospodarstvom
sploh nisem mislil. Zato si tudi ne dovolim podtikanja, da ponovno posegam v
gospodarsko področje.
Pripravljajo nov sistem financiranja samoupravnih skupnosti. Tudi to prvič
slišim. Zadnjič sem bil na seji skupine poslancev, pa mi ni tega nihče povedal
niti napisano ni nikjer. Kako je potem od mene mogoče zahtevati, da to
poznam? Naj se me najprej s tem seznani, potem pa ne bom spraševal. Ne
vem, kdo je kriv, če tega ne vem. Hvale vredno je, če ta sistem pripravljajo in
to jaz podpiram in tudi cenim, samo prosim, da se mi to pove.
Tovarišica dr. Kornhauserjeva je povedala, da bo ustavno določilo o solidarnosti realizirano v tem sistemu. Rad bi vedel, kako bo to precizirano glede
občin, regij, republike. Katere so tiste stvari na področju izobraževanja, ki jih
bomo pokrivali s solidarnostjo, ali so to le investicije?
Ponovno moram opozoriti na prispevke in davke občanov. Ne vem, ali sem
res tako nerazumljiv. Sploh nisem govoril o višini neobdavčenega dela in prav
tako ne o višini olajšav za otroka. Posebej sem povedal, da je to 25 000 in 10 000
dinarjev, s čimer se strinjam. Posebej sem se vtaknil samo v prispevek na
tisti del, ki je že vse to upoštevano; predvideni prispevki na ta preostali presežek pa so manjši v vsoti in v odstotkih, kot pa so bili lani. Zato si zopet ne bi
dovolil očitka, da ne vem, kako smo se dogovorili.
Predsedujoči Dušan Šinigoj: Tovariš Florjančič, prosim!
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Jože Florjančič: Tovariši poslanci in tovarišice poslanke! K besedi me je spodbudil tovariš Bračič, ki je govoril o izredno slabi strukturi
kadrov oziroma o nekvalificiranih delavcih, ki jih je vedno več v delovnih organizacijah. V prosvetno-kulturnem zboru sem, če se ne motim, edini iz gospodarske delovne organizacije in v tem trenutku nekoliko presenečen. Prepričan
sem, da bi delovne organizacije rade dobile ustrezen kader pa ga ne dobijo,
predvsem zaradi tega, ker ta kader odhaja v tujino, ko pa se vrne, mu zaradi
samoupravnih sporazumov ne morremo dati takega dohodka, kot ga je imel v
tujini.
Interno izobraževanje v gospodarskih organizacijah ne poteka v tisti smeri,
ki smo jo nekoč imeli, to je po kvalifikacijski strukturi od nekvalificiranega,
polkvalificiranega do kvalificiranega delavca. Pač pa smo dobili nadomestilo,
to je zakon o delavskih univerzah, izobraževalnih centrih in drugih institucijah,
ki se ukvarjajo z izobraževanjem. Ker še nimamo izdelanih profilov za posamezne poklice, pa delavske univerze in druge institucije tega zakona ne uveljavljajo. V delovnih organizacijah želijo boljšo kadrovsko strukturo in čim manj
nekvalificiranih delavcev. 2e zaradi samoupravnega sporazuma o delitvi osebnih dohodkov, ki za nekvalificirane delavce daje izredno malo sredstev; delovna
organizacija z internimi akti predpiše višino osebnega dohodka glede na maso
osebnih dohodkov. Posebno tiste delovne organizacije, v katerih je faktor stimulacije izredno nizek, si morajo želeti boljši kader, če hočejo povečati osebni
dohodek.
Predsedujoči Dušan Šinigoj: Tovariš dr. Petrič, prosim!
Dr. Ernest Pet-rič: Tovariš predsednik! Nisem mislil, da se bo razprava po izvajanjih tovarišice podpredsednice nadaljevala; ker se pa že, bom
tudi sam dva, tri stavke rekel, ker mislim, da lahko prispevajo k odklonitvi še
tistih, mogoče najmanjših, nesporazumov, ki so po pojasnilih tovarišice podpredsednice morda ostali.
Želel bi posebej poudariti in mislim, da je to v današnji razpravi primerno,
da sem trdno prepričan, da je izvršni svet v zadnjih letih, še zlasti pa v zadnjem letu, storil pomembne korake pri urejanju vprašanj na področju, o katerem razpravljamo. In moje pripombe so bile usmerjene samo v iskanje še
boljših odgovorov na odprta vprašanja. Ce so seveda med tovarišico podpredsednico in menoj nekatere razlike, bolje rečeno nianse, v pogledih na raziskovalno delo in visokošolski študij pri nas, so to lahko samo takšne razlike,
ki v ustvarjalni razpravi ob raznih priložnostih vodijo do novih kvalitet. Toda
vsebina moje pripombe, pri kateri pa še vztrajam in jo dajem v premislek izvršnemu svetu, je, da so gradiva, katera imamo danes v razpravi in jih bomo
imeli še v prihodnjih dneh, usmerjena v letu 1973 in tu se zavzemam za to, da
je izvršni svet čimbolj koncizen, kaj je možno, primerno in najbolj važno opraviti, storiti, realizirati v letu 1973. V to smer gre moja želja za popravek in
dopolnitev.
Predsedujoči Dušan Šinigoj: Tovariš Hasl, prosim!
Miran Hasl: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Povedal bi le stavek, ki sem ga že prej napisal o oceni dela izvršnega sveta —
danes ga tu nisem povedal — in sicer: »Pod vladavino tega izvršnega sveta
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je prišla tudi do začetka sanacije, do začetka bistvenih premikov na področju
vzgoje, izobraževanja in kulture in to ne samo v materialnem smislu, ampak
tudi v miselnosti, v odnosu do tega področja kot celote.« To povem zato, da
bo dovolj jasno, kaj sem prej mislil.
Sedaj pa še to. Tovarišica podpredsednica me je popolnoma napačno razumela, ko sem uporabil izraz »zmanipuliran«. Trdim tu v tem zboru, da nikdar
nisem imel občutka, da bi bil »zmanipuliran« s strani izvršnega sveta, pač pa
je bil ta izraz uporabljen in uporabljan drugje.
Predsedujoči Dušan
besedo.

Šinigoj:

Tovariš predsednik Poljanšek želi

Miloš Poljanšek: Prav priložnost, da ne vodim seje, mi bolj neposredno omogoča, da se vključim v razpravo. Predvsem bi rad prispeval nekoliko tistega pravega demokratičnega razpoloženja, kakršno je vselej vladalo v
našem zboru, da kljub kritičnim in včasih zaostrenim pripombam nismo prešli
tiste prave meje in mere poslanskega obnašanja, ko nismo niti najbolj prave
besede niti reakcije nanje sprejemali osebno. S tem smo omogočali tisti pravi
demokratični parlamentarni dialog, za katerega sem se zavzemal in za katerega, prepričan sem, ste se vselej zavzemali tudi vi.
V zvezi z razpravo bi rad povedal tole: Ta dokument, ki ga imamo na voljo
in o katerem je danes tekla intenzivna razprava, je eno od gradiv, ki jih
skupščina obravnava in ki jih bo še obravnavala v bližnji prihodnosti. Veste,
da bomo poleg tega dokumenta v kratkem obravnavali tudi naš petletni plan.
Ocena letošnjega leta in orientacija za prihodnje leto 1973 sta zato sestavni del
dolgoročne usmeritve in ne moreta biti v nasprotju, ampak kvečjemu v direktni korelaciji. Ocena možnosti za leto 1973 je seveda del tistih možnosti, ki
sodijo v oceno do leta 1975. Dobro je, da nas je tovarišica podpredsednica
opozorila, da bomo že v sredo slišali stališče izvršnega sveta. Mislim, da bo
potem tistih nekaj neznank, o katerih je bil danes govor, verjetno v sredo že
odpravljenih; če pa bo še katera, je prav, da nanje opozorimo oziroma da
terjamo pojasnilo.
Ker sem pa že segel v razpravo, mi dovolite, da opozorim še na dve, tri reči.
Posebej bi rad opozoril na kadrovsko šolstvo. Želel sem izhajati iz akcije,
na katero so nekateri poslanci že opozorili; namreč na akcijo1, ki jo je treba
do konca izpeljati in ki mora postati trajna naloga v našem vzgojnoizobraževalnem delu. To je uveljavljanje idejnosti pouka, to je nedvomna marksistična
opredelitev naše šole kot eden bistvenih elementov socialistične vzgoje naše
mladine. To ni enkratna zadeva, to tudi ni zadeva krajšega časa, ampak trajna,
nenehna naloga, za katero bomo terjali polno odgovornost našega učno-vzgojnega kadra. In v tej zvezi opozarjam na deficit v kadrovskem šolstvu, na izredno resen problem, ki je bil že danes poudarjen v poslanskem vprašanju. Že
v prihodnjem letu 1973 moramo tako po vsebinski kot tudi po materialni in
prostorninski plati dati prednost našemu kadrovskemu šolstvu; tu mislim tako
na pedagoške akademije, kakorkoli se bodo razvijale, kot tudi na tiste fakultete univerze in na druge visokošolske ustanove v Sloveniji, ki dajejo učni
kader za naše šolstvo. To obojno zapostavljanje, tako vsebinsko, programsko
kot tudi prostorninsko, nam danes dejansko omejuje možnosti za vsebinsko
presnavljanje in urejanje celotnega šolskega sistema.
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V tej zvezi seveda opozarjam na raziskovalne možnosti v razreševanju ali
v neposredni pomoči pedagoške prakse, ki jih žal, ni, ki pa bi morale pomagati,
da bi lahko našli tudi primerne znanstvene strokovne rešitve in opredelitve.
Odsotnost zadostne znanstvene misli občutimo tudi sedaj, ko oblikujemo dokument o nadaljnjem razvoju vzgoje in izobraževanja na Slovenskem.
Izvršni svet bo dal, tako kot slišim, akciji v zvezi s kadrovskim šolstvom
polno podporo in jo upošteval kot eno najvažnejših, najbolj izostreno prioritetnih zadev. Na ta način bo pomagal, da v nekaj letih to vprašanje uredimo
v tistem smislu in v tistih okvirih, da bomo vendarle nehali govoriti o pomanjkanju kadra, o nepopolnem izobraževanju kadra in o tem, kako smo kar naprej
deficitarni, namesto da bi imeli toliko kadra, da bi lahko opravljah tisto
selektivnost v kadrovski politiki, ki je potrebna in trajna.
Tovarišica podpredsednica je govorila o tako imenovnih solidarnostnih dogovorih. Sama praksa nam kaže in potrjuje resnico, da načel enotne šole, žal,
nismo uresničili do optimalne stopnje. Razlike nam še vedno pogojujejo nepotrebno socialno razlikovanje in s tem seveda vse posledice za mladino, ki
je vezana na manj razvita območja, na manj razvite šole, ki imajo večji odstotek neustrezno izobraženega kadra itn. Ce ugotavljamo, da je vsak peti
učitelj v Sloveniji neustrezno izobražen, potem je seveda to v Ljubljani vsak
petdeseti, je pa ponekod vsak drugi in to je eden bistvenih elementov, da še
nismo uresničili načela enotne šole. Še večja solidarnost, še večja pomoč v tej
zvezi pomeni seveda v praktični, konkretni finančni posledici tudi prelivanje za
tisti dogovorjeni minimum enotnega šolstva, za katerega menimo, da ga je mogoče v tem času uveljaviti.
Morda še besedo, dve o raziskovalnem delu. Slišal sem, da je bilo to razmeroma dobro razčiščeno. Vendarle nekaj v zvezi s financiranjem samoupravnih
interesnih skupnosti, ker na to navezujem svojo misel. K današnji pripombi,
da nas izvršni svet ni sproti dodobra obveščal, moram reči, da je izvršni svet
v prav taki zadregi, v kakršni smo se znašli vsi tako ali drugače odgovorni, ki
smo želeli imeti vsaj najbolj grobo koncepcijo financiranja interesnih skupnosti.
Ta koncepcija je sicer še danes razmeroma groba in jo bo treba spraviti — če
hočemo priti do elementov za normalno, konkretno napajanje naših samoupravnih skupnosti — do konkretnega koncepta še do konca leta, sicer bo tukaj
nemala zadrega. Kot slišim, si veliko prizadevamo', da pridemo do konstrukcij
glede financiranja tako izobraževalnih skupnosti kot tudi znanosti. Pri raziskovalnem delu zagotavljamo sedaj manjši del sredstev, s katerimi razpolaga raziskovalna skupnost. Želimo, da se ta sredstva čimbolj oplajajo v neposrednem
sodelovanju z gospodarstvom in ostalimi interesenti, na drugi strani pa, da
z .njimi financiramo tiste raziskave, ki so bodisi teoretične, temeljne raziskave
ali, kot jih sicer imenujemo, raziskave v smislu uveljavljanja nacionalnega interesa, tu gre za »nacionalne« vede, za katere sicer ni neposrednega nosilca interesa. Hkrati pa gre pri tem za čim večje neposrednejše uveljavljanje interesa
gospodarstva in, kar sedaj znanstveniki in tudi neposredni interesenti posebej
terjajo, gre tudi za uveljavljanje rezultatov, za poudarjeno odgovornost tako
raziskovalca kot nosilca sredstev do uporabe teh rezultatov.
Opozoril bi rad še na nekaj, s čimer se bomo letos morda še srečali. Pri
oceni sedanjega dela in možnosti za delo v prihodnjem letu je ostalo odprto
tudi vprašanje uveljavljanja zakona o pedagoški službi. Zavod za šolstvo SE.
Slovenije je naprošen, da predloži poročilo o tem in to bo, mislim, v kratkem
narejeno. Omenjena problematika bo na dnevnem redu ene prihodnjih sej.
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Opozorilo navezujem na prejšnjo misel o idejnosti pouka in o stanju na naših
šolah. Hkrati s kritično oceno dela zavoda — ne govorimo samo o materialnih,
ampak predvsem o drugih relacijah — je treba presoditi ali je pedagoška
služba, tako kot postavljena, ustrezna, ali bi morda morali zakon spremeniti.
Predsedujoči Dušan Šinigoj: Zeli še kdo besedo? Tovarišica podpredsednica, prosim!
Dr. Aleksandra Kornhauser: Samo kratko informacijo. Da bi
bila vsem poslancem na razpolago tudi moja današnja uvodna obrazložitev,
je ta material napisan in priložen. V zvezi z opozorili, ki jih je dal tovariš
predsednik, pa bi povedala, da je cela vrsta akcij, kot sem že prej govorila,
zasnovana. Razprava o izboljšanju dela in delovnih razmer zavoda za šolstvo
je bila predvidena že prejšnji ponedeljek v okviru koordinacijske komisije za
družbene dejavnosti, morala pa je biti preložena prav zaradi obširne in dolge
razprave o sistemu financiranja šolskega prostora. To bo še ta teden nadoknađeno!
Predsedujoči Dušan Šinigoj: Mislim, da lahko končamo razpravo
z ugotovitvijo, da ni bilo posebnih razhajanj, da je šlo bolj za vprašanje pritoka
informacij. Zato bi kazalo, da nam bi nekatere informacije posredoval tudi
v naših skupščinskih informacijah izvršni svet, da ne bi bilo nesporazumov.
Končujem razpravo in predlagam:
1. da zbor sporoči vse pripombe in predloge, dane v razpravi na seji skupine poslancev kot tudi na današnji seji zbora, republiškemu zboru in enotnemu
zboru delovnih skupnosti in
2. da se te pripombe in predlogi upoštevajo pri sestavi osnutka resolucije
o osnovah družbenoekonomskega razvoja in politike v letu 1973.
Se s tema predlogoma strinjate? Kdor je za, naj glasuje! (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da sta predloga soglasno sprejeta.
Dajem pol ure odmora.
(Seja je bila prekinjena ob 12.40 in se je nadaljevala ob 13.30.)
Predsednik Miloš Poljanšek: Preden nadaljujemo, naj vas obvestim, da bo v sredo, pred sejo enotnega zbora 38. seja prosvetno-kulturnega
zbora z eno samo točko dnevnega reda, to je ostavka predsednika izvršnega
sveta skupščine SR Slovenije. Po skupščinskem poslovniku smo dolžni k temu
dati mnenje, in ga poslati republiškemu zboru, ki dokončno odloča o tem.
Prosim, da se seje udeležite.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na razpravo o problematiki mladinskega tiska.
Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste dobili troje gradiv, ki so jih
posredovah Zveza prijateljev mladine Slovenije, Socialistična zveza delovnega
ljudstva Slovenije in kulturna skupnost Slovenije. Vse tri institucije so bile
povabljene na današnjo sejo zbora. Želijo morda še ustno pojasniti svoje stališče? (Ne želijo.)
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Predloženo gradivo je obravnaval odbor našega zbora za kulturne dejavnosti^ in predložil pismeno poročilo. Želi morda poročevalec Jože Grošelj to
poročilo še dodatno obrazložiti? (Ne želi).
Odpiram razpravo. Kdo želi razpravljati? Tovariš Manko Golar!
MankoGolar: Tovariš predsednik, tovarišice poslanke in tovariši poslanci! Prav je, da se tako pomemben forum, kot je prosvetno-kulturni zbor
skupščine republike Slovenije, loteva tudi vprašanj mladinskega tiska, saj vemo,
da vedno bolj živo posega v vzgojo našega najmlajšega rodu. Sem šolnik, zato
tembolj razumem skrb vseh tistih, ki jim je pri srcu naš najmlajši državljan,
naš ciciban, naš pionir pa tudi mladinec. Ker živim na območju, za katero
pravijo, da je nerazvito, že nekaj časa spremljam stalen padec naročnikov mladinskega tiska. Pred leti, mogoče pred desetimi, še ni bilo posebnih težav ne
s Cicibanom ne s Pionirjem ne s Pionirskim listom itn. Ce se spomnim nazaj,
je bil tisk, ki je bil namenjen našemu mlademu rodu, opremljen bolj skromno.
Tako je bil na primer Pionirski list tiskan kot časopis, kot so na primer danes
še Male novine, ki jih tiskajo v Beogradu, katerih uredniki so naši najvidnejši
pesniki in pisatelji kot Krklec, Desanka Maksimović, Ingolič itn. Številka pa
stane samo 1 dinar. Namesto Cicibana imajo na srbskem oziroma hrvaškem
jezikovnem področju Veselo svesko, sicer precej bolj skromno opremljeno, kot
je naš Ciciban, stane pa le 60 par. Res bi se težko vrnili v prejšnja leta in dali
Cicibanu in Pionirju staro podobo. Ce pa bi se, bi bila oba lista sicer bolj
skromna v opremi, pač pa bi bila najbrž tudi cenejša, kot sta danes, ko si ju
ne morejo privoščiti otroci v naših obrobnih pokrajinah.
Nekaj rešitev predlagata kulturna skupnost Slovenije in Društvo prijateljev mladine. Šole bi res lahko prevzele prodajo mladinskega tiska, toda ne
tako zavzeto, kot so to delali sedaj poverjeniki, ki so dobili nekakšno plačilo
za svoje delo, od 10 do 15 %>. Pri brezplačnih poverjenikih za mladinski tisk bi
se zavzetost precej zmanjšala. Zato bi morali prevzeti na šolah to delo za vzgojo
resnično zavzeti vzgojitelji ali pa naj bi se ta skrb računala v fond opravljenih
vzgojnih ur, kot recimo, če kdo vodi šolsko knjižnico, krožke in temu podobno.
Tudi v naši domovini, v naši republiki Sloveniji, imamo območja, ki so
manj razvita. To so tista s tako imenovanimi belimi pegami oziroma lisami,
kjer dobivajo temeljne izobraževalne skupnosti od republiške izobraževalne
skupnosti dotacijo, ki pa je še vedno premajhna za tako vzgojno-učno delo,
kakršno je, recimo, v mestih ali v občinah, ki so gospodarsko bolj razvite. Zato
morda ne bi kazalo, da bi takim obrobnim temeljnim izobraževalnim skupnostim naložili še skrb za delno financiranje mladinskega tiska. Toda naši
otroci se morajo navaditi na sebi primerno čtivo že s poukom v šoli. Posebno
tam, kjer so šole odmaknjene od cest, bi bila razgledanost otrok kaj majhna;
torej jim je treba pomoči z mladinskim tiskom, ki se že resnično vključuje
v sklop vzgojnoučnega procesa, posebno v nižjih razredih, v vrtcih in v malih
šolah.
Se nekaj je, pa čeprav se sliši malo čudno. Po naših nizkih bregeh in po
nekaterih naših pomurskih vaseh pa morda še kje drugod je mnogokrat Ciciban ali Pionirski list ali Kurirček pri hiši edini tisk, ki je v skladu z našim
časom. Hočem reči, da berejo mladinski tisk v takih hišah ne samo šolarji,
pač pa vsi, oče, mati, tete itn. V takih hišah nimajo dnevnega tiska, včasih niti
tednikov ne. Pač pa vdira v te hiše vedno bolj verski tisk, ki ga take družine
večkrat dobijo tudi brezplačno. Skoraj nerodno mi je priznati, da ima v naši
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občini Ognjišče verjetna več naročnikov kot ostali listi. Naj potem držimo
roke križem? Nič ne bo čudno, če bo pričela tudi Mavrica ali Nova mladina
izpodrivati našega Cicibana, Pionirski list, Kurirčka itn. Mladinski tisk ne bi
smel biti stvar komercialnosti. O tem si moramo biti na jasnem, če nam je
skrb za vzgojo naše mladine res tako pri srcu, kot govorimo.
Predsednik Miloš Poljanšek: Tovariš Meglic.
Janez Meglic: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Problematika periodičnega mladinskega tiska je postala tako resna in aktualna,
da ji je treba posvetiti več pozornosti. Škoda je seveda, da to tematiko ponovno obravnavamo s precejšnjo zamudo. Če bi nas namreč vsi odgovorni dejavniki že prej pravočasno seznanjali s perečem! problemi, ki so v gradivih1
dokaj dobro prikazani, bi lahko že za tekoče šolsko leto ali morebiti še prej
marsikaj uredili. Pa tudi sicer še ni vse zamujeno, če bomo res našli pri vseh
dovolj razumevanja in odgovornosti.
Najprej želim potrditi dejstvo, da je zlasti zaradi podražitev izredno padlo
število naročnikov na mladinski tisk. To se je kazalo že nekaj zadnjih let.
Menim, da je treba iskati krivdo ali pa delček krivde tudi pri šolah, pri šolskih
vodstvih in poverjenikih, skratka pri vseh prosvetnih delavcih, ki so premalo
štorih, da bi posamezne izdaje bolj razširjali, saj so marsikje prepustih to skrb
celo učencem po razredih. Pri proučevanju te problematike sem ugotovil, da
med naročniki tudi ni učencev iz zelo dobro preskrbljenih družin, ki bi jim
sicer naročnina za vse mladihske liste ne predstavljala nobenega pomembnejšega družinskega izdatka. Delno nam to potrjuje tudi podatek iz gradiv, da je
okrog 200 šol v celoti odpovedalo naročanje mladinskega tiska.
Strinjam se z večino predlaganih izhodišč in ukrepov v gradivih, pri čemer
je potrebno dati prednost predvsem večji družbeni pomoči, kakor so le kulturna
skupnost Slovenije, republiška izobraževalna skupnost in republiška skupnost
otroškega varstva. Imam pa pomislek o predlogu, da bi določeno število posameznih izvodov mladinskih listov financirale temeljne izobraževalne skupnosti za učence iz socialno šibkih družin, in to predvsem iz dveh razlogov.
V šolah se že na več krajih kaže razhčni gmotni položaj otrok, npr. pri naročanju mahe, kosil, pri nabavi učbenikov in drugih šolskih potrebščin. Znano
je, da sleherna diferenciacija na učence močno vpliva in da otroku ni prijetno
priznati, da izvira iz socialno šibke družine, kakor mu to običajno vse preveč
prikazujemo, ah pa pogosto poudarjamo. Marsikaj je težko razmejiti ali pa
potegniti črto med tistimi, ki so za nekaj upravičeni, in tistimi, ki niso. Predlagal bi kvečjemu popuste, nikakor pa ne brezplačnih izvodov. Drugi razlog je
vprašanje, ki ga je omenil že tovariš Golar. V kolikšni meri in kako bi temeljne
izobraževalne skupnosti te izdatke zmogle, saj se ti problemi najbolj kažejo
ravno na območjih, ki veljajo za nerazvita.
Kot drugi pomemben ukrep bi poudaril nalogo šolskih kolektivov, da si
z vsemi poverjeniki in ob primerni pomoči in spodbudah zavoda za šolstvo prizadevajo zvišati število naročnikov. Menim, da je s tem možno napraviti kar
precej in to seveda že tudi za tekoče šolsko leto.
Predsednik Miloš Poljanšek: Tovariš Feldin, prosim!
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Boris F e 1 d i n : Tovariš predsednik, spoštovani tovariši poslanci in
gosti! O problematiki mladinskega tiska predvsem mladinske periodike ne bi
razreševal načelnih stvari. Znane so nam ugotovitve iz vseh teh gradiv, pa
tudi pomen, kakršnega ima in kakršnega bi moral imeti ta tisk, in podpora, ki
naj bi jo od družbe prejemal, sta nam znana. Tudi za to področje menim, da
smo ga preveč zapustili, tako da se je zdaj znašlo v kritičnem položaju. Na
podlagi današnjih sklepov, če jih bomo sprejeli, bi kazalo čimprej uresničiti
nekatere predloge. Predlogi Zveze prijateljev mladine, SZDL, sekcije kulturne
skupnosti Slovenije, so v bistvu enake. Poleg tega skoraj vsak od teh predlogov
vsebuje tudi poziv skupščini SR Slovenije, gospodarski zbornici, republiškima
sekretariatoma za prosveto in kulturo ter za finance, zavodu za šolstvo, izobraževalni skupnosti, skupnosti otroškega varstva, naj do razprave v skupščini
dajo svoje predloge. Teh danes ni. Razen kulturne skupnosti Slovenije kot ene
izmed udeležencev predvidenega subvencioniranja ni drugih predlogov. Vendar
bi ostali organi in institucije tudi lahko povedali, kako ocenjujejo predlagane
rešitve. Tako bi se danes laže odločali, ne pa da samo podpiramo predlagane
rešitve, pri tem dobro vemo, da tisti, ki naj jih uresničijo, k temu še niso
rekh niti besede. In bojim se, da bomo ostali pri tem, kar imamo danes, če bo
njihovo mnenje nasprotno od našega.
Predlagane rešitve, predvsem kulturne skupnosti Slovenije, so sprejemljive.
Podpiram osnovni predlog, da se z ukinitvijo provizije individualnim poverjenikom na šolah poveča število naročnikov na šoli. Na šolah bi res kazalo
temu posvetiti primerno skrb. Tu vidim še eno možnost, o kateri smo že govorili v razpravi o knjižničarstvu. To so knjižničarji na šolah, ki bi se lahko zavzeli za morebitno razširjanje vsega tiska. Ne vem, kako daleč smo s tem
prišli; pred tremi leti smo slišali, da je nekaj knjižničarjev na večjih šolah.
Mislim, da jih je danes še več. Nekatere šole dobijo tudi sredstva za delo s
knjižnico, ne glede na to, ali je na šoli polna obremenitev ljudi ali ne. Če bi
po takratnem mnenju dopolnili zakon o osnovni šoli in med delovnim osebjem
predvideli tudi knjižničarje z določenimi nalogami, bi tudi to nalogo v zvezi
z mladinskim periodičnim tiskom lahko opravljali knjižničarji. To ne bi pomenilo dodatnih sredstev, četudi bi tiste, ki bi to opravljali, stimulirali s posebej
priznanimi pedagoškimi urami.
Drugi predlog se povezuje z nakupom periodičnega tiska za otroke, ki si
ga zaradi slabih gmotnih razmer ne morejo naročiti. Strinjam se s tovarišem
Megličem, da je tukaj zelo pomemben pristop do subvencioniranja socialno
šibkih otrok, da ne bi povzročili njihove prizadetosti. Opozarjam bolj na to,
da bi se morala že danes republiška izobraževalna skupnost kot izvršni svet,
ki bo predvideval sredstva zanjo, jasno zavedati, da bo potrebno zagotoviti
tista sredstva, s katerimi bo republiška izobraževalna skupnost subvencionirala
temelj izobraževalne skupnosti pri tej nalogi, predvsem v nerazvitih in dopolnjevanih občinah, ne pa da obesimo republiški izobraževalni skupnosti novo
dolžnost, ne da bi zagotovili sredstva za to. Predvsem v nerazvitih občinah je
posebej problematično število naročnikov in zato so tam potrebna toliko večja
dodatna sredstva. Jasno je, da je to pravilno in da bi to že danes morali imeti
urejeno, ne pa da se šele menimo o tem, ali bi tako naredili ah ne. Sistem
subvencioniranja mladinskega tiska, posebej periodičnega tiska, bi morali biti
v osnovi že zdavnaj urejen.
Glede subvencioniranja je rečeno, naj bi založniki in izdajatelji pokrili
približno 70 do 80 °/o stroškov, medtem ko bi ostanek to je približno 20 Vo ali
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v letošnjem letu okoli 250 starih milijonov, pokrili kulturna skupnost Slovenije,
republiška izobraževalna skupnost in republiška skupnost otroškega varstva.
Mimogrede sem ujel pripombo, da je teh 250 starih milijonov nekoliko manj
kakor pa tista izguba pri »Elle-Ona«, ki jo bomo verjetno pokrili. Teh 250 starih
milijonov v Sloveniji ne bi smeli predstavljati problema. Mislim, da bi bilo
pametneje, če bi subvencioniranje določenega števila naročnikov potekalo prek
republiške izobraževalne skupnosti, ker sem skoraj prepričan, da bi le-ta lahko
lažje vplivala tudi na politiko izdajateljev in založnikov kot pa posamezne
temeljne izobraževalne skupnosti.
Zanimivo bi bilo vedeti, kako gledajo posamezni organi v Sloveniji na
olajšave, ki jih predlaga kulturna skupnost Slovenije. To se pravi na regres
za papir na davčne olajšave od olajšav na osebne dohodke v založništvu zaposlenih kakor tudi na druge olajšave. Vse predloge v celoti podpiram s prošnjo,
naj mi zavod za šolstvo, republiški sekretariat za prosveto in kulturo, republiški sekretariat za finance, republiška izobraževalna skupnost, republiška
skupnost otroškega varstva, kulturna skupnost Slovenije in vsi tisti organi izvršnega sveta, ki so zadolženi za vse te stvari, pa tudi založniki in izdajatelji
pa gospodarska zbornica postrežejo s svojimi opredeljenimi mnenji, da ne bomo
ostali na pol poti. Sicer ne bom mogel biti prepričan, da bomo to izvedli, kljub
najboljši volji predlagateljev osnovnih predlogov. Kdo naj to naredi? Po mojem mnenju bi moral to prevzeti za področje kulture in prosvete odgovorni
upravni organ, ki bi moral poskrbeti, da pridemo do končnih predlogov, za
katere upam, da bi lahko do konca leta tudi zvedeli, ali in kako se bodo
realizirali.
Ob sistemu subvencioniranja, ki ga predlaga odbor pri kulturni skupnosti
Slovenije, bi želel reči, da bi moral način udeležbe teh partnerjev, to se pravi
republiške izobraževalne skupnosti, republiške skupnosti otroškega varstva in
kulturne skupnosti Slovenije, zagotoviti hkrati tudi vpliv na vsebinsko in
finančno politiko tega tiska, da ne bi bilo prepuščena založnikom, izdajateljem
in ostalim, da vodijo svojo politiko in določajo seveda tudi ceno.
Toliko sem želel povedati o tem. Zavedam se, da nisem bil dovolj precizen,
ker se na te stvari premalo spoznam. Ker pa delam s šolami, vem da je mogoče
tudi s primerno politiko temeljnih izobraževalnih skupnosti do svobodnih dejavnosti v šoli — med te sodi tudi delo v knjižnici — že v današnjem trenutku
več doseči.
Predsednik Miloš Poljanšek: Še kdo, prosim?
Kaže, da nihče več ne želi besede. Dovolite mi, da tudi sam spregovorim
o problematiki mladinskega periodičnega tiska. Le-ta je pomembna in aktualna,
da se moramo nekoliko natančneje dogovoriti, kako in kaj v prihodnje.
Menim, da je problem treba reševati po dveh poteh. Najprej moramo poskrbeti za to, kar nas čaka v letošnjem oziroma v prihodnjem letu 1973. V gradivu je jasno povedano, da gre za dva in pol milijona dinarjev, ki jih je treba
spraviti skupaj, če hočemo, da bo tudi v prihodnjem letu periodični mladinski
tisk dostopen v dosedanjih okvirih za vse naše učence osnovne šole.
Že v razpravi je bilo opozorjeno na to, da nimamo stališč tistih partnerjev,
ki naj bi z dogovorom omogočili takšno rešitev. To je seveda vsekakor nujno
in potrebno in je prav, da neposredno prizadeti opozorijo skupščino na takšen
položaj. V tej zvezi bi seveda moral nujno opredeliti položaj prosvetno-kulturnega zbora. Težko si je predstavljati, da lahko zavzamemo stališča, ki bi bila
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tako ali drugače obvezna za samoupravne interesne skupnosti. Te skupnosti
bodo morale same zavzeti svoje stališče, pri čemer pa jih lahko opozorimo, da
je mladinski periodični tisk ena od prioritetnih dejavnosti, ki jih morajo interesne skupnosti podpreti. Prav bi bilo, da skupščine teh skupnosti obravnavajo
gradivo in zavzamejo do problema svoje stališče. Težko bi seveda sprejeli
takšen odnos do problematike mladinskega tiska, kot da gre za dejavnost, do
katere pač lahko imamo, ni pa nujno, stališče, ki bi nedvoumno izražalo prednost glede financiranja. Mislim, da je v tej zvezi treba opozoriti interesne
skupnosti, da storijo vse, da zagotovijo ta manjkajoča sredstva za prihodnje leto.
Rad bi opozoril tudi na drugo reč, ki pa že nekoliko zadeva tudi celotno
problematiko založništva na Slovenskem, to je, kako sistemsko rešiti položaj
založb in založniške dejavnosti kot enotnega kompleksa v zvezi s tistimi izdajami, za katere smo kulturnopolitično, nacionalnopolitično, nacionalnokulturno
itn. posebej zainteresirani. Nemogoče se je namreč strinjati s položajem, v katerem so danes naše založbe, ko jih opredeljujemo kot čisto gospodarsko dejavnost, kar pomeni, da so podvržene vsem zakonitostim trga. Takšna logika
je nemogoča v tistih primerih, ko smo zainteresirani, da pridemo na čim
hitrejši, na čim racio-nalnješi način do tistih edicij — mednje štejem tudi
mladinski periodični tisk — za katere se opredeljujem prav zaradi naše jasnejše
kulturnopolitične usmeritve.
V zvezi s problematiko založb, je prav, da se že danes dogovorimo, naj
predlagatelj zakona o založništvu razmisli tudi o tem položaju mladinskega
tiska kot eni od dejavnosti, ki naj uživa trajnejšo podporo družbe, in sicer
prav zaradi tega, ker želimo, da bi bil ta tisk dostopen čim širšemu delu naše
mladine.
Kakšne konkretne posledice to terja? Beneficirane obresti, cenejši papir,
natančnejši pregled poslovanja založb, ker vemo, da se stroški prelivajo iz
postavke v postavko, iz edicije v edicijo in včasih dajemo prednost nečemu, kar
tega ne zasluži; tako npr. ne dajemo prednost knjigi, za katero bi morali biti
še kak O' zainteresirani, da jo dobi čim širši krog bralcev.
To je moj predlog. Naj ga na kratko ponovim. Za leto 1973 naj se najde
začasna rešitev v okviru dogovora republiške samoupravne interesne skupnosti
otroškega varstva, kulturne skupnosti Slovenije in izobraževalne skupnosti Slovenije. Glede trajnejše sistemske rešitve se bomo pogovarjali v zvezi z osnutkom zakona o založništvu.
Želi še kdo besedo? Prosim, tovariš Feldin!
Boris Feldin: Ali smem predlagati še to, da vsi ti, ki smo jih omenili,
povedo tudi svoje mnenje?
Predsednik Miloš Poljanšek: Mislim, da je prav, da sprejmemotudi predlog tovariša Feldina, da je treba slišati stališče vseh teh, ki so v gradivu navedeni. Se strinjate? Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejoroko.) Ali je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo sklep soglasno sprejeli.
Prehajamo na 5. t o č k o dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o filmu.
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Osnutek zakona o filmu je skupščini predložil izvršni svet, ki je za svojega
predstavnika določil sekretarja republiškega sekretariata za prosveto in kulturo in člana izvršnega sveta tovariša Tomaža Bizajla. Ali želi morda predstavnik
izvršnega sveta osnutek zakona še ustno pojasniti? (Ne želi.)
Zakonski osnutek sta obravnavala odbor našega zbora za kulturne dejavnosti in skupščinska zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila pismeni
poročili. Ker poročevalca odbora ni, bo morda kdo drug v imenu odbora še
ustno pojasnil stališče odbora. (Ne.) Predstavnik komisije tovariš Suhadolnik
je tudi odsoten.
Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati?
Tovariš Balažic, tajnik kulturne skupnosti Slovenije, prosim!
Štefan Balažic: Tovariš predsednik, tovarišioe in tovariši! K osnutku
zakona o filmu bi dodal še pripombo predsedstva kulturne skupnosti Slovenije,
ki je na seji 30. 10. ponovno razpravljalo o tem osnutku. Sklenilo je opozoriti
predlagatelja zakona in skupščino, da v predlaganem osnutku niso upoštevane
nekatere dosedanje pripombe in predlogi, da je treba urediti tudi sistem financiranja filmske proizvodnje. Osnutek zakona namreč odpravlja dosedanje vire
financiranja filmske proizvodnje, ki so določeni s 5. členom zakona o filmskem
prispevku (Ur. 1. SRS št. 46/70), in jih ne nadomešča z novimi viri. V 11. členu
osnutka zakona je določilo, da slovensko filmsko proizvodnjo pospešuje kulturna skupnost Slovenije s tem, da redno zagotavlja finančna sredstva za družbeno in umetniško pomembne filme. Sprejetje takšnega določila bi zahtevalo,
da bi se hkrati ustrezno spremenil tudi drugi odstavek 4. člena zakona o sredstvih za financiranje kulturnih skupnosti in kulturne dejavnosti, ker so bili
pri izračunu sredstev za kritje obveznosti kulturne skupnosti Slovenije upoštevani dohodki na podlagi zakona o filmskem prispevku. Z osnutkom zakona
o filmu je ta vir dohodkov odpravljen in postane dohodek temeljnih kulturnih
skupnosti, hkrati pa se spreminja namen prispevka. Pri tem pa ni predvidena
ustrezna sprememba drugega odstavka 4. člena zakona o sredstvih za financiranje kulturnih skupnosti in kulturne dejavnosti. To pomeni, da kulturna
skupnost Slovenije ne bo mogla izpolniti obveznosti, ki se ji nalaga zli. členom
osnutka zakona o filmu. Zato predsedstvo ugotavlja, da je treba zaradi predlaganih rešitev kulturni skupnosti Slovenije zagotoviti dodatna sredstva za proizvodnjo najmanj treh celovečernih in 15 kratkih filmov — obseg je namreč
v skladu s predlogom družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 1971—1975
— in predlaga, da se v osnutku zakona o filmu doda prehodna določba, ki bi
se glasila: »Kulturni skupnosti Slovenije se za proizvodnjo najmanj treh celovečernih in petnajst kratkih filmov zagotovijo sredstva iz republiškega proračuna. Ta določba velja, dokler ne bo sprejet nov sistem financiranja kulturnih
skupnosti in kulturne dejavnosti.« Takšno dopolnilo bi namreč odpravilo vse
nejasnosti, ki se pojavljajo v razpravah o tem osnutku, in omogočilo tudi normalno načrtovanje filmske proizvodne v letu 1973.
Predsednik Miloš Poljanšek: Še kdo? Prosim, tovariš Kramar.
Vinko Kramar: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Ne bi smeli
tako na hitrb odpraviti tega osnutka, čeprav o njem razpravljamo že več mesecev, verjetno vse preveč z željo, da bi z njim rešili kar največ problemov. To
je bistvo vseh teh razprav od pomladi do jeseni. Morali se bomo nekoliko po-
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praviti in opredeliti, kaj z zakonom sploh lahko dosežemo. Tudi če bo imel 10
ah 50 členov, vseh problemov verjetno ne bo rešil. Bil sem prav presenečen, ko
sem dva, tri dni pred sejo spet dobil v roke tiste odprte dileme, ki smo jih razTčistili že spomladi, ko sem sodeloval v neki skupini, ki jo je imenoval republiški
sekretariat za prosveto in kulturo. Čudno se mi zdi, da lahko ponovno odpiramo
probleme, ki smo jih že razčistili. Zato bo potreben nekoliko drugačen pristop,
če hočemo, da bo zakon sploh zagledal luč sveta do novega leta, kakor je predvideno.
Rad bi se dotaknil samo nekaterih stvari, čeprav nisem imel namena razpravljati, ker sem o teh zadevah že tolikokrat govoril, da se bojim, da se bom
ponavljal. Mnogokrat smo ugotavljali in zelo veliko smo govorili o tem, da je
ta celotna dejavnost, od proizvodnje pa do predvajanja filmov, v izredno težkem
položaju. Posebno kritično je predvajanje filmov v manjših krajih. Razlogov
za to ne bi ponovno navajal. Ne morem pa razumeti, da dejavnost, za katero
smo v uvodni določbi osnutka zakona o filmu napisali, da je posebnega družbenega pomena, hkrati s prispevki bolj obremenjujemo kakor kakšno' drugo
gospodarsko dejavnost ali celo kot obrtnika, ki dela plastične vrečke. Tukaj
nekaj ni v redu in morali se bomo sporazumeti, da nekomu vzamemo le toliko,
da bo lahko še zmeraj živel; če mu vzamemo plašč, pustimo mu vsaj površnik,
da ga pozimi ne bo preveč, ampak samo malo, zeblo.
Druga stvar, ki me zelo moti v tem zakonu in v tistem, ki ga bomo obravnavali v naslednji točki, je možnost, da se skupine občanov ukvarjajo s proizvodnjo in predvajanjem filmov. Večkrat sem že povedal, da sem proti temu,
da bi zadeve, za katere trdimo, da so posebnega družbenega pomena, prepustili
skupini občanov. Ni mi povsem jasen tudi pravni vidik te odločitve. Če se
takšna skupina registrira kot društvo, potem ne more biti več skupina občanov,
ampak deluje kot društvo. Ne moremo biti polovičarski, ne moremo sedeti na
dveh stolih. Pravniki naj razčistijo zadevo, ker ima skupina občanov drugačen
status, to naj bi bila ad hoc skupina, društvo pa je stalno in se registrira. Lahko
bi sioer kdo rekel, da se skupina občanov registrira le za izvedbo enega projekta; vprašujem, ali je to nujno potrebno, ko že imamo različne institucionalizirane kapacitete za to dejavnost?
Hotel bi se ustaviti še pri 4. členu, ki je premalo natančen. Govori predvsem o tem, kakšne filme lahko predvajamo. V tem domu smo že veliko govorili o tem, da bi bilo treba več storiti za čistost slovenskega jezika pri podnaslavljanju filmov. Sedaj pa imam občutek, da gremo kar na hitro iz ene
skrajnosti v drugo. Podatki kažejo, da imamo trenutno na jugoslovanskem
tržišču okoli 900 različnih filmov, ki smo jih uvozili prek komisij, ki so dovolile
predvajanje. Osnutek zakona predvideva, da bi neka nova komisija v prihodnjem letu vse te filme ponovno pregledala in jih ocenila. Praktično je nemogoče vse to pregledati, zato je treba jasneje napisati, kakšno vlogo naj bi imela
ta komisija: ali naj pregleda le novo uvožene filme ah mogoče star filmski
fond? Poleg tega me pri tem moti tudi to, da osnutek zakona ne daje možnosti
nikomur drugemu kakor tej komisiji v republiki, da glede predvajanja filmov
prizna nekatere izjeme. Bom čisto konkreten: Pred štirinajstimi dnevi sem se
pogovarjal s predstavnikom nekega kinematografa, ki mi je povedal, da se je
obdržal samo zaradi sezonskih delavcev z območja Bosne in Hercegovine, ki
predstavljajo 80 % obiska. In tem gledalcem hočemo na vsak način predvajati
slovensko podnaslovljene filme. Tukaj bi morali biti bolj elastični in bi morali
urediti izjemo. Rogaška Slatina na primer predvaja predvsem filme, podna13
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slovljene v srbohrvatskem jeziku, ker so obiskovale1 predvsem s tega jezikovnega območja. Odločitve o tem bi morali prenesti na temeljne kulturne skupnosti. Dvomim, da bi to lahko naredili z republiško komisijo. Dosedanja praksa
v komuniciranju republiške komisije ali republiške kulturne skupnosti in temeljnih kulturnih skupnosti tega ni upravičila.
Nadalje bi rekel samo še nekaj o varianti 15. člena. Načeloma sem za to,
da se zbere čim več sredstev, samo zbirajmo jih tako, da ne bo nastala še
večja škoda, da ne bomo zaprli cele vrste majhnih kinematografov in si s tem
ustvarili še dodatne probleme. Ker sem v obrazložitvi prebral, da se tale naš
dom, ko je obravnaval predlog za izdajo zakona, ni pravzaprav za ničesar
opredelil, predlagam, da se sedaj bolj konkretno opredelimo, da bo predlagatelj
vedel, kako naj spremeni besedilo.
15. člen obravnava filmski prispevek. Ne bi govoril o tem, ali je prispevek
sploh v skladu z novim sistemom davkov, ki ga pripravljamo. Kakorkoli že je,
mislim, naj bi v 15. členu ostala predvsem prva alinea, ki govori o oproščanju
filmskega prispevka od predvajanja filmov, za katere je republiška komisija
za pregled filmov ugotovila, da imajo poseben vzgojni, izobraževalni ali umetniški pomen. Ostala naj bi tudi druga alinea o potujočih kinematografih.
Povsem nesprejemljiva pa je 3. alinea, po kateri se prispevek ne odvaja od
predvajanja filmov v stalnih kinematografih, ki imajo največ dve predstavi
na teden. Ti kinematografi predvajajo filme v soboto in v nedeljo popoldne.
Zaradi te alinee pa ne bi smeli zavrteti filma za Dan mladosti, za praznik prvega
maja ali 29. novembra, ker takrat ni nedelja ali sobota. Taka formulacija je
nesprejemljiva, ker bi morali, če bi filme zavrteli na te praznike plačevati prispevek od vseh predstav. Zato je sprejemljivejši 3. člen starega zakona o filmskem prispevku, ki je kinematografe oproščal do 70 000 dinarjev prispevka.
Takšno določilo je boljše za nadaljnji razvoj in obstoj kinematografske mreže.
Zato predlagam, da bi se za zadnji dve alinei osnutka zakona črtah. Predlagatelj naj razmisli o tem, da smo v tem domu sprejeli priporočila za temeljne
kulturne skupnosti, ki naj bodo pospeševalec in organizator vseh kulturnih
dejavnosti. Za film pa pravimo, naj bo tudi kulturna in ne samo zabavna
kategorija. Zato je treba dati, če je to pravno možno, nekatere pristojnosti tem
kulturnim skupnostim. Besedilo zadnje alinee naj bi spremenili tako, da prispevka od predvajanja filmov ne bi plačevali tisti kinematografi, ki jih temeljna
kulturna skupnost predvideva v svojem programu razvoja kinematografske
mreže. Temeljna kulturna skupnost pa naj sprejme program razvoja, obnove in
vsega, kar je v zvezi s kinofikacijo na njenem območju, in potem sama odloča,
ah naj kinematograf plača prispevek ali pa mu dovoli, takšne ali drugačne
olajšave. Ce že imamo temeljne kulturne skupnosti, potem jim dajmo tudi
nekaj pravic. Predlagam, da bi naš zbor do tega zavzel stališče.
Veliko smo že govorili o filmskih podjetjih, o filmskih fazah. Imamo
Viba film, Triglav film, tako in drugačno. Ko smo glasovah v tej skupščini
za ohranitev filmske baze, smo mishli, da bo vseh problemov konec. Vendar
vidim, da jih še ni. Zato bi bilo prav, da bi se pogovorili o tem z vsemi dejavniki tega področja, ki tako ali drugače vplivajo na proizvodnjo kratkih, celovečernih in drugačnih filmov. Tu mislim tudi na RTV Ljubljana. Naš prostor
je tako majhen, ekonomsko smo tako šibki, naše tržišče je tako ozko in naši
slovenski filmi, takšni, kot so, se tako zelo slabo uveljavljajo zunaj Slovenije,
da bi bilo treba razmisliti o določenem povezovanju. Ne bi govoril kar o integraciji vsega, ampak o povezovanju in skupni uporabi vseh sredstev, ki jih
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slovenski narod na tem področju ima. Naša dolžnost je, da priporočimo vsem,
ki imajo take ali drugačne možnosti, da se zbližajo in da racionalneje trosijo
tista sredstva, ki jih naša družba daje v ta namen.
Predsednik Miloš Poljanšek: Tovariš Feldin, prosim!
Boris Feldin: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Oproščam se,
da se tolikokrat oglašam, vendar se želim odgovorno opredeljevati.
V zvezi z osnutkom zakona o filmu moram poudariti naslednje: V razpravi
o predlogu za izdajo zakona smo že opredelili nekatere stvari. To je povedal
že tovariš Kramar. Opredelili smo jih dovolj precizno, zato v obrazložitvi ne
bi smeli zapisati, da tega nismo storili.
Kot so pri prejšnji točki manjkala mnenja vseh tistih, ki naj bi bili soudeleženi, tudi pri tem zakonu manjkajo mnenja in stališča kulturne skupnosti
Slovenije, odbora za kinematografijo pri gospodarski zbornici itn. Tovariš tajnik
kulturne skupnosti Slovenije je sicer obrazložil stvari, vendarle bi kazalo ob
tem imeti stališče celotne kulturne skupnosti.
Pri posameznih stvareh tole: Nisem čisto prepričan, da so rešitve, ki so
nakazane v tem osnutku, najboljše, posebno zato, ker slišim v zadnjem času
za nekoliko različna mnenja predvsem glede prispevka. Prispevek postavlja
kinematografe v poseben položaj. V novih davčnih predpisih bo, kolikor mi je
znano, neka poprečna stopnja obremenitve odslej izračunana na dobiček, približno 8 % do 9 %. Tu pa gre za 25 %>, kar je precej več. Vprašanje je tudi,
ali je pravilno, da ta sredstva prispevajo v glavnem uživalci filmskih dobrin.
Tretje, kar me moti pri tem prispevku, je, da je pri kinematografih navedena osnova za filmski prispevek, pri televiziji pa je osnova določen delež v
celotnem televizijskem programu. Odbor za kulturne dejavnosti meni, naj se
to vprašanje uredi z družbenim dogovorom. Mislim, da stvar še ni povsem
čista, samo zdi se mi, da je vendarle majhna razlika v predvajanju na televiziji
in v predvajanju v kinematografih. Na televiziji film lahko gledam ah pa ne,
če mi ne ugaja. V kinu pa se plača vstopnica in vsaj 99 '°/o gledalcev vzdrži do
konca. Nimam sicer predloga, kako naj se to uredi, vendar odnos do televizije
in kinematografov v tem primeru ne more biti čisto enak. Ce pa se bodo o tem
dogovarjali, za kar sem veliko bolj kot pa za kakršnokoli zakonsko urejevanje,
potem mislim, da tega vendarle ne bi smeli storiti popolnoma sami, brez vpliva
družbe, ki naj bi jo predstavljala kulturna skupnost Slovenije. Ta bi morala
skrbeti za kulturno politiko. In če hoče to storiti, potem mora imeti vpliv na to.
Ta vpliv seveda ni samo v tem, da bi spodbujala kinematografijo in televizijo
k dogovorom. Vsebina dogovarjanja mora biti v skladu z začrtano kulturno
politiko, s politiko kulturne skupnosti Slovenije, ki je vendarle v skladu
z usmeritvijo naše republike. Članek tovariša Fortiča o tem prispevku po moji
oceni daje predloge, ki so vredni razmisleka. Rešitve v osnutku zakona ne
morem oceniti kot najboljše, če eden izmed odgovornih ljudi na televiziji — saj
imamo tukaj tudi tovariša generalnega direktorja — izraža v zvezi z njimi pomisleke. V načelu sem za dogovarjanje, ampak ne za takšno, da je televizija oproščena čisto vseh dajatev. Najlaže in najbolje se bodo dogovarjali vsi trije
dejavniki, ki sem jih prej omenil.
K posameznim členom moram reči tole: Ne razumem, ali gre v 1. členu
samo za predvajanje, proizvodnjo in tako naprej tistih filmov, ki so posebnega
13*
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družbenega pomena, drugih pa ne. Treba bi bilo natančneje povedati, katere zadeve v filmu so tiste, ki so posebnega družbenega pomena.
V obrazložitvi je rečeno, da se bo 4. člen uveljavljal šele s 1. 1. 1974. Niti
v prehodnih niti v končnih določbah nisem našel tega, da je ta člen mogoče
uporabljati od 1. 1. 1974 in se mi zdi, da bi bilo to treba napisati.
V 12. členu se govori med drugim o »radioteleviziji Ljubljana«. Ker bo
takih delovnih organizacij v prihodnje lahko več, naj se raje uporablja naziv
»radio televizija, ki ima sedež v Sloveniji«. S tem bi se izognili formulacijam,
zaradi katerih bi bilo pozneje potrebno zakon spreminjati.
V zvezi s 15. členom, ki govori, da se prispevek ne odvaja, bi me zanimalo,
ali ne kaže v tem členu določiti tudi namen porabe. O tem govori samo obrazložitev, ko pravi, da bomo z oprostitvijo prispevka omogočali predvajanje filmov,
obnovo kinematografov in tako naprej. Ker v zakonu o tem nismo ničesar
rekli, prizadeti niso dolžni teh sredstev uporabiti v ta namen. Druga stvar je
seveda, ali mislimo, da je namen oprostitve zgolj obstoj kinematografov. Potem
pa v zakonu povejmo, da z oprostitvijo prispevka zagotavljamo možnosti, da
bodo kinematografi lahko tudi v manjših krajih. Strinjam pa se z obrazložitvijo,
da bi bilo nemogoče danes predvideti možnosti za odprtje kinematografov oziroma za verifikacijo kinematografov, ker bi potem morali zapreti tri četrtine
podeželskih kinematografov.
V obrazložitvi na strani 6 je rečeno, da je bilo pri gospodarski zbornici
v ustreznem odboru izraženo mnenje, da se lO'/o prispevek od nadomestila za
izposojo uvoženih filmov ne bi več uvajal, češ da imamo pri nas samo Vesna
film, ki uvaža dobre filme in jih tudi slovensko podnaslavlja. Tako bi še
naprej spodbujali uvažanje dobrih filmov in slovensko podnaslavljanje. Dovolite mi nekoliko podvomiti o tem. Sem za to, da se 10% prispevek uporablja
kot stimulacija. Če podjetje uvaža dobre filme, torej tiste, ki jih komisija
odobri, in če dopolnjuje program s kratkimi filmi in če filme slovensko podnaslavlja, potem ne plača prispevka. Kadar pa za to ne bo poskrbelo, naj plača
tistih 10 "/o prispevka od nadomestila za izposojo uvoženih filmov. Vesna film
res uvaža dobre filme, ni pa rečeno, da bo vedno tako. Ce tega ne bomo tako
uredili, se za uvoz kvalitetnih filmov ne bo zanimalo nobeno podjetje, saj se
lahko pojavi drugo podjetje, s slabim filmom, ki prispevke prav tako ne bo
plačalo. Zato ponovno predlagam, da je oprostitev 10%* prispevka le spodbuda
za uvoz dobrih filmov.
Nekatere pripombe je dala tudi zakonodajno-pravna komisija. Mislim, da
jih je treba sprejeti, predvsem tiste k 8., 9. in k 32. členu, ki govori o tem,
kako se uveljavlja 14. člen.
Zdaj pa še o slovenskem podnaslavljanju, pa tudi o predlogu odbora za
kulturne dejavnosti v zvezi s tem. Odbor meni, da ne bi bilo potrebno slovensko podnaslavljati tistih filmov, ki se na TV predvajajo za gledalce izven
SR Slovenije, se pravi, za Italijane na italijanskem območju. Ne trdim, da
ne bi bilo dobro, da konkuriramo Italijanom, vendar opozarjam, da smo dolžni
poskrbeti tudi za italijansko in madžarsko narodnostno skupino, da ne govorimo o sezonskih delavcih, ki jih je omenil tovariš Kramar. Približno enake
pravice, kot smo jih zagotovili zase, zagotovimo tudi njim.
Odbor za kulturne dejavnosti našega zbora je proti temu, da bi v zakonu
predpisali, da imenuje določene organe v skladu s tem zakonom skupščina kulturne skupnosti Slovenije, ampak predlaga, da to stori kulturna skupnost.
V bistvu je to popolnoma isto, sem pa bolj za to — če že imamo družbeni
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organ — naj bo to skupščina. Ce pa bomo ugotovili, da je drugače boljše, zaupajmo to nalogo kulturni skupnosti. Da sem bolj natančen: če gre za sekretariat ali za komisijo, ki ima lahko precejšen vpliv, sem za to, da to opravi
skupščina kulturne skupnosti, če pa gre za operativni organ, ki ga je treba
samo* trenutno imenovati, potem pa naj to opravi predsedstvo kulturne skupnosti. Treba je torej premišljeno reči, kdaj to dela skupščina, kdaj pa to lahko
opravijo organi te skupščine.
Predsednik Miloš Poljanšek: Milan Merčun, prosim!
Milan Merčun: Tovariš predsednik! Najprej moram reči, da se ne
oglašam na poziv tovariša Feldina. Oglasiti sem se nameraval kljub temu, da
sem v razpravah koristno sodeloval že v odboru.
Rad bi opozoril na nekaj vprašanj, ki morda na prvi pogled niso tako jasna,
in sicer predvsem na vprašanje, kaj naj bi bilo področje dogovarjanja oziroma
sporazumevanja. V svetu, bodisi na Zahodu ali na Vzhodu, tega problema ni.
Kjer je odnos do filma urejen po drugačnih principih, se pojavlja 4 ali 5
vprašanj, pri katerih prihaja do sporazumevanja. To je vprašanje, koliko celovečernih filmov lahko tak medij, kot je televizija, predvaja tedensko, kdaj jih
lahko predvaja, dalje koliko časa po predvajanju v kinematografih lahko predvaja film televizija, in seveda vrsta vprašanj, ki zadevajo odnos med tako
imenovano filmsko bazo in televizijo ter financiranjem filmov. Gotovo je res,
da je ta standardna vprašanja, ki so v navadi na zahodu, treba v naših razmerah drugače vrednotiti in videti, ali ustrezajo tudi naši resničnost4. Postavlja
se vsaj ena dilema, in sicer ali lahko tudi pri nas urejujemo zadevo s pozicije
zasebne filmske proizvodnje v smislu kapitalizma ali se ne postavlja že a priori
vprašanje kulturne funkcije filma. Pri nas bomo verjetno drugače odgovorili
na vprašanje, kako občanu naše skupnosti približati filmsko umetnost? Seveda
tudi zabavo ter rekreacijo, pri čemer moram reči, da delim filmsko umetnost
marsikdaj od zabave in rekreacije, ker menim, da filmi ne smejo biti samo
v službi umetnosti, ampak tudi zabave.
Če na to vprašanje odgovarjam s stališča, kako približati občanu Slovenije
filmsko umetnost, potem moram reči, da se strinjam s tovarišem Feldinom,
da kinematograf in televizija nista popolnoma isto, in sicer predvsem po načinu,
kako človek gleda filmsko umetnost. Seveda moram reči, da lahko v tem primeru televizija predstavlja pomemben dejavnik, ki približuje izredno širokim
slojem prebivalstva filmsko umetnost in ga tudi navaja k obisku kinematografov. Mislim, da je to ena izmed postav, ki je ne smemo pozabiti. Zaradi
tega je pravzaprav temeljno vprašanje, kako prevrednotiti tiste poglavitne
točke, pri katerih je v interesu kulturne vzgoje slovenskega prebivalstva potrebno najti sporazum in jih sporazumno tudi reševati.
Kot poslanec se strinjam, da bi bilo zelo koristno načeti vprašanje, kdaj
naj bodo celovečerni filmi na slovenski televiziji. Pri tem takoj prideš v zagato.
Slovensko strukturo večinoma sestavljajo delavci, ki odhajajo izredno zgodaj
spat, po deveti uri delavca pred televizorjem praktično ni, razen v soboto in
nedeljo. Po vseh zahodnih klasičnih normah, ki veljajo med kinematografijo
in televizijo, bi bilo normalno, da se na televiziji ob sobotah in nedeljah celovečerni filmi ne pojavljajo. Taka je praksa. Vprašanje je, ali je ta praksa
koristna tudi za nas. Verjetno bi bilo s stališča čiste relacije kinematografi—
televizija to sprejemljivo. Ali pa je tak dogovor mogoč tudi na relaciji gle-
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daleč—delavec—televizija? Te ocene ne more dati niti samo televizija niti samo
kinematografi. To je širši kulturni problem.
Glede filmske baze moram sporočiti temu zboru, da vprašanje sploh ni več
sporno, kajti slovenska televizija niti ne namerava niti ne more ustvarjati
lastne filmske baze. Filmska baza je lahko samo ena in to ta pri filmu. Samo
na tej bazi lahko racionalno krepimo filmsko proizvodnjo, bodisi za televizijo
bodisi za slovenski film.
Opozoriti moram, da se pri vprašanju, po kolikšnem času naj se celovečerni
filmi predvajajo na televiziji, srečujemo z navidezno dilemo. V zahodnem svetu
velja, da za prikazovanje na televiziji ne moreš nabaviti filma, ki še ni postal
nerentabilen v kinematografih. To je možno pri filmih z Zahoda pa tudi z
Vzhoda, vendar ne morem reči, da se pri drugih pojavljajo v isti funkciji tudi
naši nakupovalci filmov, ki kmalu po nabavi ponujajo televiziji vzhodni film,
ker v kinematografih zanj ni zanimanja. Podobno se dogaja z domačimi filmi,
ki jih največkrat že po izredno kratkem času ponujajo za predvajanje na televiziji. Tako je tudi ta dilema, po kolikšnem času naj se film predvaja na televiziji, precej umetna. Ce je možnost prave konkurence, filma ni mogoče kupiti,
če pa je ni, je film prav lahko odkupiti. Naj še opozorim, da je producent tisti,
ki daje dovoljenje za predvajanje filma.
Vprašanje, ki je za mene izredno pomembno in ki v zvezi s stališči družbenih organov upravljanja v zavodu RTV pa tudi delavcev RTV ni popolnoma
skladno z dosedanjim osnutkom zakona, zadeva sredstva televizije iz naročnine
in sredstva za proizvodnjo filma. Ideja, ki se je v dolgih razpravah oblikovala
in ki je naletela tudi na velike odpore pri posameznikih, je v bistvu naslednja:
na podlagi obsega filmskega programa oblikovati stalna sredstva za televizijsko
filmsko proizvodnjo, pa če je to koristno, tudi v kulturni skupnosti Slovenije,
in ne direktno iz zavoda RTV. Mislim, da je taka ideja zelo blizu tisti, ki je
predlagana v zakonu. S tem naj bi se filmska proizvodnja za televizijo podružbila; o sredstvih, ki bi se oblikovala v določenem odstotku od proste količine
filma, bi razpravljali v širšem okviru in ne samo v ozkem propagandnem
okolju. Služijo naj večji koncentraciji in uporabi filmske baze, filmskih delavcev
in določenega vira za določen namen.
Zdi se mi prav, da na ta problem opozarjam pred tem zborom in to zato,
ker filmski prispevek sam po sebi nima dolgotrajne vrednosti. To je tipično
prehodna oblika, ki bo kaj kmalu prišla v spor z ustavnimi amandmaji in ki
lahko velja kvečjemu leta 1973. Mislim, da bi po poti, ki jo nakazujem, morda
prišli do bolj učinkovitih rešitev. Toliko bolj, ker je osnovna zamisel filmskega
prispevka, to je pospeševanje proizvodnje, najbrž povsod sporna.
Predsednik Miloš Poljanšek: Se kdo, prosim? Kaže, da ne. Torej
lahko končamo. Predlagam, da sprejmemo naslednji sklep:
1. Osnutek zakona o filmu se sprejme.
2. Predlog zakona naj pripravi izvršni svet.
3. Pri pripravi predloga zakona naj izvršni svet prouči vse pripombe in
predloge odbora za kulturno dejavnost in današnje razprave.
4. Izvršni svet naj predloži predlog zakona do 30. 12. 1972.
Sklep dajem na glasovanje. Kdor je zanj, naj glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel sklep o sprejemu osnutka zakona
o filmu.
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Prehajamo na 6. t o č k o dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o javnem obveščanju.
Osnutek zakona obravnava in sprejema republiški zbor, naš zbor pa daje
kot zainteresiran zbor le svoje mnenje.
Osnutek zakona je predložil izvršni svet, ki je za svojega predstavnika
določil Boštjana Barboriča, sekretarja sekretariata izvršnega sveta za informacije. Zeli predstavnik še ustno pojasniti osnutek zakona? (Ne želi.)
Zakonski osnutek sta obravnavala odbor našega zbora za kulturne dejavnosti in skupščinska zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala pismeni poročili.
Želita morda predstavnika odbora in komisije še ustno pojasniti stališče odbora
in komisije? (Ne želita.)
Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da nihče.
Končujem razpravo in predlagam, da naš zbor kot svoje mnenje posreduje
republiškemu zboru skupščine SR Slovenije vse pripombe in predloge, ki so
bili dani na seji odbora za kulturne dejavnosti.
Predlog dajem na glasovanje. Kdor je zanj, naj glasuje! (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je naš zbor soglasno sprejel takšno stališče.
Prehajamo na zadnjo točko dnevnega reda, to je na predlog
odloka o prenosu ustanoviteljskih pravic republike nasproti zavodu Radiotelevizija Ljubljana.
Predlog odloka v lastni pristojnosti obravnava in sprejema republiški zbor,
naš zbor pa daje kot zainteresirani zbor k odloku svoje mnenje.
Predlog odloka je predložil izvršni svet, ki je za svojega predstavnika
določil tovariša Boštjana Barboriča, sekretarja sekretariata izvršnega sveta za
informacije. Zeli morda predstavnik še ustno pojasniti odlok? (Ne želi.)
Predlog odloka sta obravnavala odbor našega zbora za kulturne dejavnosti
in zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala pismeni poročili. Želita morda
predstavnika odbora oziroma komisije še ustno pojasniti stališče? (Ne želita.)
Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.)
Končujem razpravo in predlagam, da naš zbor pošlje republiškemu zboru
skupščine SR Slovenije vse pripombe in predloge, ki so bili dani na seji odbora
za kulturne dejavnosti.
Predlog dajem na glasovanje. Kdor je zanj, naj glasuje! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Dnevni red je pri kraju. Končujem 37. sejo prosvetno-kulturnega zbora
skupščine SR Slovenije.
(Seja je bila končana ob 15. uri.)
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38. seja
(8. novembra 1972)
Predsedoval: Miloš Poljanšek,
predsednik prosvetno-kulturne zbora
Začetek seje ob 9.15.
Predsednik Miloš Poljanšek: Spoštovane tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam 38. sejo prosvetno-kulturnega zbora skupščine SR Slovenije.
Odsotnost na današnji seji so opravičili poslanci: Leo Fusilli, Boris Feldin,
Lojze Štefanič, Draga Urbas in Majda Poljanšek. Ugotavljam, da je zbor
sklepčen.
Za današnjo sejo zbora predlagam eno samo točko dnevnega reda, in sicer:
— ostavka predsednika izvršnega sveta skupščine SR Slovenije, k čemur
daje naš zbor svoje mnenje.
Ima kdo k predlogu takšnega dnevnega reda kakšno pripombo? (Ne.) Ugotavljam, da je predlagani dnevni red sprejet.
Tako lahko preidemo na obravnavo ostavke predsednika izvršnega sveta
skupščine SR Slovenije.
Predsednik izvršnega sveta Stane Kavčič je dal predsedniku skupščine
pismeno ostavko, ki ste jo prejeli kot gradivo za današnjo sejo.
Predsednik skupščine je v skladu z določbami poslovnika poslal ostavko
v obravnavo predsedniku republiškega zbora, ki je pristojen za razrešitev,
predsednikom zborov delovnih skupnosti, ki morajo dati mnenje, preden republiški zbor obravnava ostavko in razrešitev, ter predsedniku komisije za volitve
in imenovanja.
Ostavko predsednika izvršnega sveta je obravnavala komisija za volitve
in imenovanja, ki je predložila ustrezen predlog odloka, s katerim se ostavka
predsednika izvršnega sveta vzame na znanje in razreši predsednik izvršnega
sveta. To pa pomeni, da je v ostavki celoten izvršni svet. Predlog odloka vsebuje tudi ustavno določbo, po kateri sedanji izvršni svet opravlja svoje dolžnosti do izvolitve novega izvršnega sveta.
Predlog odloka ste prejeli skupaj z ostavko in informacijo, v kateri je
podrobneje obrazložen postopek v zvezi z ostavko predsednika izvršnega sveta.
Začenjam razpravo. Zeli kdo besedo? Kaže, da nihče. Tako lahko končam
razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednje mnenje:
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»Prosvetno-kulturni zbor je na svoji seji dne 8. 11. 1972 na podlagi 9. člena
odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine SR Slovenije (Uradni
list SRS, št. 15-119/69) obravnaval ostavko predsednika izvršnega sveta Staneta
Kavčiča in predlog odloka, s katerim se ostavka predsednika izvršnega sveta
vzame na znanje in razreši predsednik izvršnega sveta skupščine SR Slovenije.
Prosvetno-kulturni zbor se s predlogom odloka strinja.«
Predlagano mnenje dajem na glasovanje. Kdor je za, naj glasuje! (Vsi
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel predlagano
mnenje, ki ga bom takoj posredoval predsedniku republiškega zbora.
S tem smo izčrpali dnevni red in končujem 38. sejo prosvetno-kulturnega
zbora skupščine SR Slovenije.
(Seja je bila končana ob 9.20.)
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39. seja
(27. novembra 1972)
Predsedoval: Miloš Poljanšek,
predsednik prosvetno-kulturnega zbora
Začetek seje ob 11.10.
Predsednik Miloš Poljanšek: Začenjam 39. sejo prosvetno-kulturnega zbora skupščine SR Slovenije.
Odsotnost na današnji seji so opravičili poslanci: dr. Ernest Petrič, Niko
Kralj, Vlado Uršič, Miha Jezeršek, Manko Golar, Branko Mernik in Anton
Troha.
Ugotavljam, da je zbor sklepčen.
Za današnjo sejo je predložen naslednji dnevni red:
1. odobritev zapisnikov 37. in 38. seje;
2. predlog predsedstva skupščine SR Slovenije za mandatarja za sestavo
izvršnega sveta in predlog mandatarja za sestavo izvršnega sveta in za imenovanje republiških sekretarjev;
3. predlog za ratifikacijo programa prosvetnega in kulturnega sodelovanja
med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Združenim kraljestvom
Velike Britanije in Severne Irske za leti 1972 in 1973, ki je bil podpisan
18. februarja 1972 v Beogradu;
4. predlog za ratifikacijo programa kulturnega sodelovanja in izmenjave
med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Francijo za leti 1972 in
1973, ki je bil podpisan 16. marca 1972 v Beogradu;
5. predlog za ratifikacijo programa zdravstvenega in tehničnega sodelovanja med Jugoslavijo in Francijo v letih 1972 in 1973, ki je bil podpisan
16. marca 1972 v Beogradu;
6. predlog za ratifikacijo šestih sporazumov, sklenjenih v okviru evropskega znanstvenega in tehničnega sodelovanja sveta Evropske skupnosti, ki so
bili podpisani 23. novembra 1971 v Bruslju, in sicer:
— sporazum o izvedbi evropskega projekta o onesnaženosti s temo »Obdelava usedlin v odplakah«;
— sporazum o izvedbi evropskega telekomunikacijskega projekta »Antene
z zmanjšanimi prvimi bočnimi listi diagramov sevanja in z maksimalnim G/T
dobitkom«;
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— sporazum o izvedbi evropskega projekta o onesnaženosti s temo »Analiza
mikroorganizmov, ki onesnažujejo vodo«;
— sporazum o ustanovitvi evropskega omrežja informatike;
— sporazum o izvedbi evropskega projekta o onesnaženosti »Proučevanje
fizikalno-kemičnega delovanja SO2 v ozračju«;
— sporazum o izvedbi evropskega projekta skupne akcije na področju
metalurgije »Gradivo za naprave za desalineacijo«;
7. poslanska vprašanja.
Ima kdo k predlaganemu dnevnemu redu kakšno pripombo? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlagani dnevni red sprejet.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 37. in 38. seje zbora. Zapisnika ste prejeli. Ima kdo kakšno pripombo
oziroma dopolnilni ali spreminjevalni predlog? (Nima.)
Ugotavljam, da sta zapisnika 37. in 38. seje prosvetno-kulturnega zbora
soglasno oodobrena brez sprememb in dopolnitev.
Prehajamo na 2. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog predsedstva skupščine SR Slovenije za mandatarja za sestavo izvršnega sveta in
predlog mandatarja za sestavo izvršnega sveta in za imenovanja republiških
sekretarjev.
Na podlagi 9. in 10. člena odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika
skupščine SR Slovenije obravnavajo zbori delovnih skupnosti na svojih sejah
tako predlog za kandidata za predsednika izvršnega sveta kot tudi predlog
za sestavo izvršnega sveta in za imenovanja republiških sekretarjev ter sprejmejo mnenje, ki ga posredujejo republiškemu zboru, ki je pristojen za odločanje o teh predlogih.
Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste hkrati z vabilom na skupno
sejo vseh zborov skupščine prejeli predlog predsedstva skupščine SR Slovenije
za izvolitev mandatarja za sestavo izvršnega sveta skupščine SR Slovenije, sklep
predsedstva in izvršnega odbora republiške konference Socialistične zveze delovnih ljudi Slovenije o predlogu za kandidata za mandatarja za sestavo izvršnega sveta skupščine SR Slovenije in poročilo izvršnega odbora republiške
konference Socialistične zveze delovnih ljudi Slovenije o poteku predlaganih
možnih kandidatov za predsednika izvršnega sveta skupščine SR Slovenije.
Dodatno ste prejeli še: predlog mandatarja za sestavo izvršnega sveta in
za imenovanja republiških sekretarjev, mnenje komisije za volitve in imenovanja k predlogu mandatarja za sestavo izvršnega sveta in za imenovanja republiških sekretarjev ter predlog odloka o izvolitvi predsednika in članov izvršnega sveta skupščine SR Slovenije.
Na skupni seji vseh zborov skupščine smo že slišali obrazložitev predsedstva skupščine SR Slovenije k predlogu za izvolitev mandatarja za sestavo
izvršnega sveta in obrazložitev, ki jo je dal mandatar za sestavo izvršnega sveta
skupščine SR Slovenije. Tako lahko pričnemo razpravo o predloženih aktih.
Kdo želi besedo? Ugotavljam, da nihče. Končujem razpravo in predlagam, da
sprejme naš zbor naslednje mnenje:
»Prosvetno-kulturni zbor skupščine SR Slovenije je na podlagi 9. in
10. člena odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine SR Slovenije na seji dne 27. novembra 1972 razpravljal:
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a) o predlogu predsedstva skupščine SR Slovenije, da se za mandatarja
za sestavo izvršnega sveta skupščine SR Slovenije izvoli Andrej Marine, diplomirani inženir, sedanji sekretar sekretariata CK ZKS, in
b) o predlogu mandatarja Andreja Marinca za sestavo izvršnega sveta in
za imenovanja republiških sekretarjev oziroma o predlogu odloka o izvolitvi
predsednika in članov izvršnega sveta skupščine SR Slovenije.
Prosvetno-kulturni zbor se z omenjenimi predlogi strinja.«
Kdor je za sprejem tega mnenja, naj glasuje! (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel predlagano
mnenje, ki ga bom takoj posredoval predsedniku republiškega zbora.
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog za
ratifikacijo programa prosvetnega in kulturnega sodelovanja med SFRJ in
Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske za leti 1972 in 1973,
ki je bil podpisan 18. februarja 1972 v Beogradu.
Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste že prejeli predlog za ratifikacijo
in mnenje komisije skupščine SR Slovenije za vprašanja mednarodnih odnosov,
na klopeh pa imate predlog odloka o soglasju.
Predlog odloka je na današnji seji obravnavala zakonodajno-pravna komisija. Vprašujem njenega poročevalca poslanca Suhadolnika, ali želi besedo? (Ne
želi.)
Začenjam razpravo. Zeli kdo besedo? Prosim, dr. Boris Kuhar.
Dr. Boris Kuhar: Menim, da bi se morali dogovoriti, kako bomo
v prihodnje obravnavali predloge za ratifikacijo, če jih bo še več. Pri današnji
obravnavi namreč čutim neenotnost, ker so ene predloge obravnavali pristojni
odbori, drugih pa ne. Prav bi bilo, da se dogovorimo, ali je dovolj, da nekatere
obravnava samo komisija za mednarodna vprašanja, nekatere pa tudi odbori.
Predsednik Miloš Poljanšek:
Turnšek.

Še kdo, prosim? Poslanec Viktor

Viktor Turnšek: Ce pogledamo celotno proceduro, vidimo, da je
do ratifikacije posameznih sporazumov dolga pot. Prva faza tega je zbiranje
konkretnih predlogov, ki je pri nas dostikrat slabo organizirano. Pravilno bi
tudi bilo, da bi že pri pripravi in nato tudi pri ratifikaciji dali svoja mnenja
pristojni republiški sekretariati; vsekakor pa pred tem, ko bi taki akti šli pred
ustrezne odbore.
Glede na vprašanje, ki je bilo postavljeno, pa menim, da bi vse predloge
za ratifikacijo morali obravnavati odbori.
Predsednik Miloš Poljanšek: Se kdo, prosim? Kaže, da nihče. Ker
šele pričenjamo obravnavo predlogov za ratifikacijo mednarodnih sporazumov,
je opozorilo dr. Kuharja na mestu. Preden damo mnenje k ratifikaciji, moramo
imeti na eni strani mnenje samoupravnih interesnih skupnosti, v katerih območje segajo sporazumi, na drugi strani pa mora celoten skupščinski mehanizem, v katerega pristojnost segajo ti sporazumi, prav tako obravnavati predloge za ratifikacijo. V prihodnje moramo v naši delovni praksi nujno vztrajati
na poti, na katero je opozoril tudi poslanec Turnšek.
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Torej lahko sklenemo, da predloge za ratifikacijo mednarodnih sporazumov
v prihodnje obravnavajo poleg skupščinskih komisij tudi ustrezni odbori našega zbora. Se strinjate? (Da.) Še kdo želi besedo? (Ne.)
Končujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju.
Kdor je za, naj glasuje! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel predlagana
odloka o soglasju.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog za ratifikacijo programa kulturnega sodelovanja in izmenjave med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Francijo za leti 1972 in 1973, ki je bil podpisan
16. marca 1972 v Beogradu.
Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog za ratifikacijo
in mnenje komisije skupščine SR Slovenije za vprašanja mednarodnih odnosov;
na klopeh pa imate predlog odloka o soglasju.
Predlog odloka je na današnji seji obravnavala zakonodajno-pravna komisija. Zeli njen poročevalec poslanec Suhadolnik besedo? (Ne želi.)
Začenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Nihče.) Končujem razpravo in dajem
predlog odloka o soglasju na glasovanje. Kdo je zanj, naj dvigne roko! (Vsi
poslanci dvignejo; roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel predlog odloka
o soglasju.
Prehajamo na 5. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog za ratifikacijo programa znanstvenega in tehničnega sodelovanja med Jugoslavijo in
Francijo v letih 1972 in 1973, ki je bil podpisan 16. marca 1972 v Beogradu.
Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog za ratifikacijo
in predlog odloka o soglasju ter poročila zakonodajno-pravne komisije, komisije za raziskovalno dejavnost in komisije za vprašanja mednarodnih odnosov.
Začenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Končujem razpravo in dajem
predlog odloka na glasovanje.'Kdor je zanj, naj glasuje! (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor predlog odloka o soglasju sprejel
soglasno.
Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog za ratifikacijo šestih sporazumov, sklenjenih v okviru evropskega znanstvenega in
tehničnega sodelovanja sveta Evropske skupnosti, ki so bili podpisani 23. novembra 1971 v Bruslju.
Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog za ratifikacijo
vseh šestih sporazumov in predlog odloka o soglasju ter poročila zakonodajnopravne komisije, komisije za raziskovalno dejavnost, komisije za varstvo okolja
in komisije za vprašanja mednarodnih odnosov. Mnenje je poslal tudi izvršni
svet.
Začenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Končujem razpravo in dajem
predlog odloka o soglasju na glasovanje. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi
poslanci dvignejo- roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor predlagani odlok o soglasju
sprejel soglasno.
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Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na poslanska vprašanja.
Poslanec Janez Meglic je pismeno zastavil vprašanje v zvezi z vključitvijo
sodelavcev pedagoškega inštituta v prizadevanja za samoupravno socialistično
angažirano šolo.
Izvršni svet je sporočil, da bo na poslansko vprašanje odgovoril Zdenko
Medveš, vršilec dolžnosti direktorja pedagoškega inštituta.
Zdenko Medveš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci F
Iz daljšega odgovora, ki ga je pedagoški inštitut pripravil na poslansko vprašanje Janeza Megliča in ki mu ga bo posredoval v pismeni obliki, bom prebral
naslednji izvleček:
Zavedamo se, da moremo odgovoriti na vprašanje o konkretnih akcijah,
s katerimi se pedagoški inštitut vključuje v splošna družbena prizadevanja za
oblikovanje in izpopolnjevanje sistema vzgoje in izobraževanja, le z analizo
in s pregledom njegovega raziskovalnega dela. Takšna analiza nikakor ne more
v celoti izčrpati delovnih dolžnosti in aktivnosti delavcev inštituta, saj izključuje celoten obseg strokovnega in konzultativnega dela, s katerim delavci
inštituta sodelujejo pri akcijah drugih ustanov, organizacij in skupnosti. Zavestno pa v odgovoru posebej poudarjamo raziskovalno delo zato, ker more
inštitut kot znanstveno-raziskovalna ustanova le s takim delom prispevati
svojstven delovni prispevek k načrtnim prizadevanjem drugih dejavnikov. V
tem smislu torej razumemo vprašanje poslanca prosvetno-kulturnega zbora
skupščine SR Slovenije tov. Janeza Megliča kot vprašanje, kako se inštitut
s svojim raziskovalnim delom vključuje v prizadevanja za oblikovanje angažirane šole v procesu razvijanja samoupravljanja in socialističnih družbenih
odnosov.
Od ustanovitve pedagoškega inštituta — to je od leta 1965 — do leta 1972
je opravljalo raziskovalno delo vsega skupaj 11 rednih sodelavcev inštituta, ki
so opravili v tem času 10 raziskav. Podatki za posamezna leta pa kažejo, da
vse do jeseni 1971 ni bilo na inštitutu zaposlenih nobeno leto več kot 6 raziskovalcev. Šele od kadrovske razširitve v septembru 1971 ima inštitut 15 strokovnih delavcev. Med temi delavci je 7 asistentov, katerih temeljna delovna
obveza je bil vse doslej študij, ki ga je na tretji stopnji organiziral oddelek
za pedagogiko pri filozofski fakulteti univerze v Ljubljani, namensko za oblikovanje raziskovalcev.
Tako razpolaga inštitut v sedanjem obdobju samo z 8 delavci, ki v letošnjem
letu opravljajo 11 raziskovalnih nalog.
Ob analizi namena in vsebine raziskovalnih nalog lahko ugotavljamo, da
se pojavlja v znanstvenem delu inštituta problematika angažiranosti samoupravne socialistične šole na dveh nivojih:
1. na nivoju organiziranosti in funkcionalnosti šole in šolskega sistema kot
družbene institucije in
2. na nivoju idejno razredne pogojenosti vsebine in smotrov vzgajanja v
ožjem pomenu besede.
Ad 1. Na prvem nivoju se pojavlja kompleksna problematika, ki jo sestavlja zlasti analiziranje značilne strukture in kvalitete šole oziroma šolskega sistema v razvoju samoupravne socialistične družbe nasproti strukturi in kvalitetam, ki so značilne za šolo in šolske sisteme v drugačnih družbenih in političnih strukturah. Prav ta vidik družbene angažiranosti šole je bil — mogoče
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tudi neupravičeno glede na oceno družbenih prizadevanj — močno poudarjen
pri oblikovanju raziskovalnega načrta, ki ga inštitut realizira v letu 1972. Tako
močan poudarek pri izbiri nalog v okviru tega vidika pa ne pomeni zapostavljanja ali zanemarjanja idej nepolitične nevarnosti vzgojnega procesa v ožjem
pomenu besede. Nasprotno, utemeljuje ga prepričanje, da je zlasti oblikovanje
razredne zavesti samoupravljal ca in ustvarjalca socialističnih družbenih odnosov v večji meri povezano z njegovimi delovnimi razmerami in z delom samim kot pa z idejnopolitično vzgojo in z načini vzgajanja v tradicionalnem
pomenu. V tej zvezi je torej razumeti prizadevanja inštituta za angažirano'
šolo kot iskanje in uveljavljanje takšne organiziranosti šolskega sistema in
takšnega dela šol, ki pomenita objektivno osnovo za uveljavljanje in uresničevanje družbenih vrednot in idejne angažiranosti v procesu vzgoje in izobraževanja.
V tem smislu je vključil inštitut v sedanje delo ter tudi v načrtovanje vsebine prihodnjega raziskovalnega dela naslednja vprašanja: problem selektivnosti, dostopnosti in enotnosti; problem vertikalne in horizontalne povezanosti
šol; sistem napredovanja učencev; vrednotenje dela učencev in učiteljev; vrednotenje učenčeve uspešnosti; delovne odgovornosti; odnosi med učenci in učitelji; odnosi učeče se in zaposlene mladine in podobno.
Pedagoški inštitut opravlja v letu 1972 pet od enajstih raziskovalnih nalog, ki so bile vsebinsko namerno zasnovane prav z opisanega vidika oblikovanja družbene angažiranosti naše šole. Te vrste raziskovalnih nalog se pojavljajo v sedanjem delovnem načrtu na naslednjih področjih:
a) družbeno organizirana predšolska vzgoja (vrednotenje dejavnosti malih
šol v manj razvitih področjih Slovenije in njihova vloga pri izenačevanju pogojev za vstop v osnovno šolo);
b) osnovna šola (individualizacija pouka začetnega branja in pisanja; socialna pogojenost otrokovega govora, govorna razvitost in uspešnost v šoli;
učna zmogljivost in delovna obremenjenost; poklicno in šolsko svetovanje —
akcija šolski novinec);
c) srednja stopnja (analiza vodoravne in navpične prehodnosti sistema
srednjega šolstva).
Nikakor ni mogoče trditi, da smo delavci pedagoškega inštituta zadovoljni
bodisi z obsegom ali pa s praktično učinkovitostjo dela, ki ga inštitut opravlja
na navedenih treh področjih. Ne glede na to, da traja raziskovalčevo delo zelo
dolgo časa, preden doseže pomembnejše rezultate, pa pomeni neizoblikovana
delitev dela pri prenašanju spoznanj v prakso bistveno vprašanje racionalnosti
in učinkovitosti inštitutovega dela.
Na temelju dosedanjih izkušenj lahko trdimo, da v sedanjem delu inštituta
še ni izoblikovan ustrezen in učinkovit sistem vključevanja naše ustanove v
različna družbena prizadevanja na nivoju aplikacije spoznanj. V večji meri pa
se vključuje inštitut v ta prizadevanja ob izbiri raziskovalnih projektov in pri
oblikovanju raziskovalnega delovnega načrta. Dosedanje delo to vsekakor potrjuje, saj je bilo dvanajst od devetnajst opravljenih nalog vključenih v delovni
načrt inštituta na pobudo ne le enega, temveč vseh družbenih dejavnikov. To
pa pomeni, da je na izbiro vsebine raziskovalnega dela že doslej odločilno vplivala aktualnost in družbena pomembnost problema. Ko je inštitut razpolagal z
raziskovalci, ki so imeli ustrezno strokovno usmerjenost, je lahko pobude zainteresiranih dejavnikov tudi hitro realiziral.
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Ad 2. V okviru vsebinsko-intencionalnega nivoja družbene angažiranosti
šole, to je v okviru vprašanja namernega idejnega oblikovanja mladega človeka, pa opravlja inštitut od jeseni 1970 raziskovalni projekt o idejnosti pouka
na stopnji srednje šole. Celoten projekt temelji na interdisciplinarnem delu,
ki ga opravlja 5 sodelavcev.
Vsebina projekta je sestavljena iz treh delov:
— analiza vloge šole in načinov vzgajanja v oblikovanju vrednostnega sistema in idej nepolitične zavzetosti mladostnika,
— faktorji oblikovanja idejnega profila srednješolca,
— problem družbene angažiranosti in participacije mladih.
Ob obravnavanju stališč delavcev inštituta, ki so bila v javnosti kritično
ocenjena, se je oblikovalo načelo, da ne more inštitut svojega raziskovalnega
dela koncipirati na neangažirani znanosti. Opredelitev za angažirano znanost
in raziskovalno delo je logično sledila iz razmejevanja od intelektualističnega
pojmovanja vrednot ter poskusov uveljavljanja faktografskega načina poučevanja, zato pa tud iz razmejevanja od koncepcije idejno nevtralne šole.
Delavci inštituta se v razpravah ob teh vprašanjih nismo ustavili le ob
tem, da bi potegnili mejo med angažiranostjo našega raziskovalnega dela in
kakršnimikoli pojavi (v teoriji ah v praksi), ki šoli odrekajo vlogo aktivnega,
angažiranega družbenega subjekta. V teh razpravah smo oblikovali vsebinska
izhodišča za načrtovanje prihodnjega dela in prizadevanj inštituta. Ta izhodišča
naj bi zato določala izbiro vsebine in problemov raziskovalnega dela inštituta
na eni strani ter prihodnjo kadrovsko rast na drugi.
Tako pripravlja inštitut prav v zadnjem obdobju za širšo družbeno verifikacijo osnutek delovnega načrta, v katerem naj bi se izoblikovala delovna jedra
raziskovalcev ter se povezale vse posamezne raziskovalne naloge v naslednje
vsebinske komplekse:
a) Uresničevanje enotne osnovne šole v okviru celotnega sistema vzgoje
in izobraževanja
b) Družbenoidejna angažiranost procesa vzgoje in izobraževanja
c) Metodično didaktični vidiki posodobitve učnega procesa.
Priprava vsebinskega in kadrovskega načrta pedagoškega inštituta na temelju navedenih vsebinskih izhodišč je v sedanjem času najobsežnejša skupna
delovna akcija vseh delavcev inštituta.
Ta delovni načrt bo oblikovan tako, da bo inštitut lahko v prihodnje ob
realizaciji aktualnih dolgoročnejših raziskav planiral tudi kratkoročne raziskovalne naloge ali pa se vključeval v pripravljen je strokovnih ekspertiz, mnenj
in dokumentov.
Vsebina delovnega načrta s kratkimi zasnutki raziskovalnega dela pa bo
najbolje razsodilo o tem, ah bodo v njem zgoraj navedena vsebinska izhodišča
le deklarirana ali tudi uresničena. Odločitev inštituta za ta vsebinska izhodišča
in njihovo uresničitev v delovnem načrtu pa pomeni hkrati odločitev za angažirano raziskovanje in na tem temelju tudi spreminjanje vzgoje in izobraževanja tako v praksi kakor tudi v teoriji.
Predsednik Miloš Poljanšek: Poslanec Meglič, imate morda dodatno vprašanje?
Janez Meglič (iz klopi): Menim, da ne bi bilo napačno, če bi pismeni
odgovor dobili poslanci, ker je v njem program pedagoškega inštituta.
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Predsednik Miloš P o 1 j a n š e k : Ni razloga, da tega ,ne bi storili, zlasti
ker se bomo v prihodnjem letu srečali že s prvo oceno dela pedagoškega inštituta po njegovi dolgoročni programski usmeritvi.
Dr. Ernest Petrič je zastavil vprašanje o avtentičnem tolmačenju .poslovnika
prosvetno-kulturnega zbora. Ker poslanca danes ni, bomo odgovor slišali prihodnjič.
Poslanec Dušan Sinigoj je na zadnji seji zbora postavil poslansko vprašanje
v zvezi s hranjenjem podatkov o testiranju osnovnošolcev in srednješolcev. Na
vprašanje bo odgovoril Dušan Kompare, predstojnik organizacijske enote zavoda za šolstvo, Ljubljana.
Dušan Kompare: Tovariš predsednik, tovarišioe in tovariši poslanci!
Podpredsednik prosvetno-kulturnega zbora Dušan Sinigoj je postavil naslednje
poslansko vprašanje:
V odgovoru na poslansko vprašanje Mire Novak v zvezi s testiranjem osnovnošolcev in srednješolcev je bilo med drugim rečeno, da se rezultati testov hranijo v zavodu ža zaposlovanje. Ker gre pri tem izključno za šolsko mladino,
sprašujem, prvič, ali ne bi bilo smotrnejše, da te podatke hrani šolstvo SR Slovenije, in drugič, ali je to sploh mogoče kadrovsko in prostorsko tako urediti?
Odgovor:
Testiranje učenčev petega in osmega razreda osnovne šole je namenjeno odkrivanju umskih sposobnosti učencev. Učence testirajo psihologi, ki delajo na
šolah v okviru šolskih svetovalnih služb, kjer pa teh ni, pa psihologi, ki so
zaposleni v službi poklicnega usmerjanja pri komunalnih zavodih za zaposlovanje. Rezultate testiranja uporabljajo psihologi v šolah in komunalnih zavodih za zaposlovanje pri individualnem poklicnem posvetovanju.
Testatorji izračunajo na temelju izpolnjenih odgovornih listov testne rezultate, ki jih sprejmejo v svojo evidenco, poleg tega pa jih posredujejo tudi
službi poklicnega usmerjanja v komunalnih zavodih za zaposlovanje, ki jih
prav tako sprejme v svojo evidenco. Liste z odgovori vložijo v dosje, ki spremi
lja učenca do konca osnovnega šolanja. To velja za tiste primere, ko so psihologi v šolah.
Ce so testatorji psihologi komunalnih zavodov za zaposlovanje, odnesejo izpolnjene testne obrazce v zavod za zaposlovanje, kjer jih komisijsko uničijo,
testne rezultate pa vnesejo v svojo evidenco.
Na podlagi te evidence šolski psihologi in psihologi v zavodih za zaposlovanje interpretirajo testne rezultate in jih uporabljajo pri individualnem poklicnem svetovanju kot enega izmed elementov. Glede na to, da se poklicno
usmerjanje ne sklene s končanim obveznim šolanjem, temveč je to dejavnost,
ki je potrebna tudi pri poklicnem svetovanju odraslih, je nujno, da imajo komunalni zavodi za zaposlovanje pri svojem svetovalnem in zaposlovalnem delu
evidenco o testnih rezultatih.
Iz tega razloga seveda nima nobenega smisla, da bi poleg ali namesto šol,
ki imajo psihologe, in zavoda za zaposlovanje imel evidenco o testnih rezultatih še zavod za šolstvo SR Slovenije. Ta zavod ima sicer nalogo, da spremlja
in pospešuje tudi dejavnost poklicnega usmerjanja, vendar sam te dejavnosti
ne opravlja.
Predsednik Miloš Poljanšek: Kakšno dodatno vprašanje, tovariš
Sinigoj ?
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Dušan Sinigoj: Ne bi imel dodatnega vprašanja, mislim pa, da so
se spet odprla nova vprašanja, ki jih bom postavil na prihodnji seji zbora.
Predsednik Miloš Poljanšek: Poslanec Jože Bohinc je postavil poslansko vprašanje v zvezi z uporabo tujih jezikov pri naslavljanju in propagiranju turističnih in gostinskih uslug pri nas.
Izvršni svet me je obvestil, da bo na poslančevo vprašanje odgovoril pomočnik republiškega sekretarja za gospodarstvo tovariš Rado Lipičar.
Rado Lipičar: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in tovariši
poslanci! Tovariš Jože Bohinc, poslanec prosvetno-kulturnega zbora skupščine
SR Slovenije, se je obrnil na pristojni organ izvršnega sveta z naslednjimi vprašanji :
1. Ali ni vprašanje enotnosti in reda pri nameščanju javnih razglasnih in
reklamnih napisov za turistično ponudbo, ki jo opravljajo zasebniki in turistične
gostinske organizacije, stvar, ki jo je potrebno urejati z zakonom ali s predpisom oziroma odlokom? Le na tak način bi se ognili samovolji, zmedi in neredu
na tem področju.
2. Kdo je za zakonsko ureditev tega področja pristojen in odgovoren?
3. Ali ne bi bilo smotrno, da se na tak način tudi zakonsko uredi vprašanje, da so javni napisi na Slovenskem le slovenski in ne tudi nemški ali še v
kakšnem drugem jeziku? Uporaba mednarodnih simbolov bo pomagala k razumevanju mnogo bolj kot večjezični napisi.
Na postavljeno vprašanje daje republiški sekretariat za gospodarstvo naslednji odgovor:
V celoti se strinjamo s stališči poslanca Jožeta Bohinca, navedenimi v obrazložitvi njegovih vprašanj. Podobna opozorila smo že prejeli od posameznikov
in organizacij.
Z ustavnim zakonom Socialistične republike Slovenije iz leta 1971 je predpisano, da mora republika izdati svoj zakon o gostinstvu. Osnutek zakona je republiški sekretariat za gospodarstvo že pripravil. Po tem zakonu bi bil republiški sekretar za gospodarstvo pooblaščen, da izda poseben pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni, da se gostinska dejavnost
lahko opravlja. Sprejemanje gostov na prenočevanje tako v družbenem kot v
zasebnem sektorju pa velja za gostinsko dejavnost.
Tako bomo na podlagi predlaganega zakona lahko izdali v okviru že omenjenega pravilnika tudi določilo, da sme biti gostinska dejavnost delovne organizacije ali občana obeležena v reklamne ah informacijske namene le z ustreznim simbolom ali z napisom. Kadar bo to storejno z napisom, mora biti ta obvezno v slovenščini. Pri tem bi bili po našem mnenju dovoljeni tudi dodatni
napisi v tujih jezikih, vendar mora biti slovenski napis naveden na prvem
mestu in v najmanj enaki velikosti kot tuji. Republiški sekretariat za gospodarstvo meni, da bi bil na ta način zadovoljivo in trajno rešen problem, na katerega upravičeno opozarja poslanec Jože Bohinc.
Predsednik Miloš Poljanšek: Zeli morda kdo od poslancev ustno
zastaviti poslansko vprašanje? (Ne želi.) Tako smo izčrpali dnevni red; končujem 39. sejo prosvetno-kulturnega zbora skupščine SR Slovenije.
(Seja je bila končana ob 11.49.)

lšci§itHKI zpbavJllNi
K , ....Isiiiiki fc,. _, >

>• jS

36. seja
(8. novembra 1972)
Predsedoval: dr. Srečko Koren,
predsednik socialno-zdravstvenega zbora
Začetek seje ob 10.05.
Predsednik dr. Srečko Koren: Tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam 36. sejo socialno-zdravstvenega zbora skupščine SR Slovenije, ki sem jo
sklical na podlagi 168. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 54. člena
poslovnika našega zbora.
Odsotnost z današnje seje so opravičili naslednji poslanci: dr. Milan Hodalič,
dr. Lidija Andolšek, dr. Anton Košir, dr. Stjepan Bunta in dr. Tomaž Ažman.
Ugotavljam, da je zbor sklepčen.
Za današnjo sejo predlagam samo eno točko dnevnega reda in sicer:
Ostavka predsednika izvršnega sveta skupščine SR Slovenije.
Predsednik izvršnega sveta skupščine SR Slovenije Stane Kavčič je dal
predsedniku skupščine SR Slovenije pismeno ostavko, ki ste jo prejeli. Predsednik skupščine je v skladu z določbami poslovnika poslal ostavko v obravnavo
predsedniku republiškega zbora, ki je pristojen za razrešitev, in predsednikom
zborov delovnih skupnosti, ki morajo dati mnenje, preden republiški zbor obravnava ostavko in razrešitev, ter predsedniku komisije za volitve in imenovanja.
Ostavko predsednika izvršnega sveta je obravnavala komisija za volitve in
imenovanja, ki je predložila ustrezen predlog odloka, s katerim se vzame na
znanje ostavka predsednika izvršnega sveta in s katerim se razreši predsednik
izvršnega sveta. To ima za posledico, da je v ostavki celotni izvršni svet.
Predlog odloka vsebuje tudi ustavno določbo, po kateri opravlja isedanji izvršni svet svoje dolžnosti do izvolitve novega izvršnega sveta.
Skupaj z ostavko in predlogom omenjenega odloka ste prejeli tudi informacijo, v kateri je podrobneje obrazložen postopek v zvezi z ostavko predsednika izvršnega sveta skupščine SR Slovenije.
Pričenjam razpravo. Kdo prosim želi razpravljati? (Ne javi se nihče.) Ce
nihče ne želi razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, da zbor posreduje republiškemu zboru naslednje mnenje:
14*
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»Socialno-zdravstveni zbor je na svoji seji dne 8. novembra 1972 na podlagi 9. člena odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 15-119/69) obravnaval ostavko predsednika izvršnega sveta Staneta Kavčiča in predlog odloka, s katerim se ostavka predsednika
izvršnega sveta vzame na znanje in razreši predsednik izvršnega sveta.
Socialno-zdravstveni zbor se s predlogom odloka strinja.«
Kdor je za takšno mnenje, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da se socialno-zdravstveni zbor soglasno strinja z mnenjem,
ki ga bom posredoval predsedniku republiškega zbora.
S tem zaključujem 36. sejo socialno-zdravstvenega zbora.
(Seja je bila končana ob 10.10.)

37. seja
(14. novembra 1972)
Predsedoval: dr. Srečko Koren,
predsednik socialno-zdravstvenega zbora
Začetek seje ob 9. uri.
Predsednik dr. Srečko Koren: Tovarišice in tovariši poslanci! Začenjam 37. sejo socialno-zdravstvenega zbora skupščine SR Slovenije.
Na vabilu, ki ste ga prejeli, je navedena kot 36. seja, vendar jo moramo
ustrezno prenumerirati glede na 36. sejo zbora, ki smo jo imeli 8. tega meseca.
Za današnjo sejo so prosili, da jim opravičimo njihovo odsotnost poslanci:
dr. Irena Ivančič, Emil Šuštar, Matija Malešič, dr. Vasja Klavora, dr. Ciril
Bratuž, dr. Vida Gerbec in dr. Ivan Kopač.
Njihovo opravičeno odsotnost vzamemo na znanje in ugotavljam, da je zbor
sklepčen.
Na današnjo sejo zbora so bih vabljeni: izvršni svet skupščine SR Slovenije,
republiška konferenca Sociahstične zveze delovnih ljudi Slovenije, republiški
svet zveze sindikatov Slovenije, repubhški odbor sindikata delavcev družbenih
dejavnosti Slovenije, repubhški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo,
repubhški sekretariat za delo, repubhški sanitarni inšpektorat, komisija skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV, zveza skupnosti zdravstvenega
zavarovanja delavcev Slovenije, medicinska fakulteta v Ljubljani, skupnost
zdravstvenih delavnih organizacij Slovenije, Slovensko zdravniško društvo, zavod SR Slovenije za zdravstveno varstvo, skupščina občine Sevnica, društvo
zobozdravstvenih delavcev SR Slovenije, dr. Zoran Arnež, predsednik društva
zobozdravstvenih delavcev Slovenije, profesor dr. Ivan Bonč, predstojnik higienskega inštituta medicinske fakultete, konferenca za družbeno aktivnost
žensk Slovenije, zveza prijateljev mladine Slovenije, centralni komite Zveze
mladine Slovenije in Milan Lošterk, poslanec zveznega socialno-zdravstvenega
zbora.
Vabljene goste pozdravljam in jih vabim, da sodelujejo v razpravi o posameznih točkah dnevnega reda današnje seje zbora.
Za današnjo sejo socialno-zdravstvenega zbora predlagam naslednji dnevni
red:
1. odobritev zapisnika 35. in 36. seje socialno-zdravstvenega zbora;
2. poslanska vprašanja;
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3. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških vojnih
invalidih;
4. osnutek zakona o sanitarni inšpekciji;
5. osnutek zakona o zavodu SR Slovenije za zdravstveno varstvo;
6. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva;
7. predlog priporočila o organizaciji in financiranju zobozdravstvene dejavnosti in
8. predlog sklepov in priporočil glede nočnega dela žena in mladine.
Se strinjate s predlaganim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) Besedo
ima tovarišica Nada Majcnova, predstavnik republiške konference Socialistične
zveze delovnega ljudstva.
Nada Majcen: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V
imenu sveta za socialnozdravstveno politiko republiške konference Socialistične
zveze predlagam, da bi današnji dnevni red razširili še z dodatno točko in sicer:
»Izvedba referenduma za izenačevanje pravic iz zdravstvenega varstva kmetov,
s pravicami iz zdravstvenega varstva delavcev«. Mislim, da mi ni treba na
dolgo utemeljevati ta predlog glede na dejstvo, da zdaj v vsej Sloveniji zelo
intenzivno potekajo razprave in priprave na 19. in 20. tega meseca. Menim, da
bi lahko imelo mnenje socialno-zdravstvenega zbora tudi določen vpliv na izid
referenduma. Hvala lepa.
Predsednik dr. Srečko Koren: Slišali ste predlog tovarišice Nade
Majcnove za razširitev dnevnega reda s točko »izvedba referenduma za izenačevanje pravic iz zdravstvenega varstva kmetov s pravicami iz zdravstvenega
varstva delavcev«.
Želi kdo razpravljati o tem predlogu? (Nihče.) Če ne, dajem predlog tovarišice Majcnove na glasovanje in sicer tako, da bi dali to točko dnevnega reda
kot 3. to se pravi za poslanskimi vprašanji. Vse ostale točke dnevnega reda bi
se s tem pomaknile za eno mesto naprej.
Kdor se s tem strinja, naj prosim glasuje! (32 poslancev glasuje.) Je kdo
proti? (4 poslanci.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Predlog predstavnika republiške konference Socialistične zveze, tovarišice
Majcnove je z večino glasov sprejet in dajemo to kot 3. točko na dnevni red
današnje seje.
Ima še kdo kakšno pripombo k predlaganemu dnevnemu redu? (Ne.) Ker
ni drugih pripomb, ugotavljam, da je predlagani dnevni red za današnjo sejo
z dopolnitvijo, ki smo jo pravkar sprejeli, odobren.
1. točka dnevnega reda je odobritev zapisnika 35. in 36. seje socialno-zdravstvenega zbora.
Osnutek zapisnika 35. seje ste prejeli z drugim gradivom za današnjo sejo,
osnutek zapisnika 36. seje pa ste prejeli danes na klop. Ali ima morda kdo
kakšno pripombo k zapisnikoma? (Ne.) Ker pripomb ni, ugotavljam, da je
osnutek zapisnika 35. in 36. seje zbora soglasno sprejet.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vprašanja.
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Izvršni svet skupščine SR Slovenije je s svojim dopisom z dne 9. 11. 1972
zaprosil za preložitev odgovorov na poslanski vprašanji poslancev dr. Mitje
Mrgoleta in dr. Srečka Košute na prihodnjo sejo socialno-zdravstvenega zbora
skupščine SR Slovenije. Kot vzrok za to zaprosilo navaja izvršni svet objektivne
težave pri zbiranju zahtevanih informacij in prosi, da sprejmeta tovariša poslanca njegov predlog z razumevanjem na znanj-e.
Se poslanca dr. Mitja Mrgole in dr. Srečko Košuta strinjata s tem predlogom oziroma zaprosilom izvršnega sveta? (Da.)
Želi kdo postaviti novo poslansko vprašanje? Besedo ima poslanec dr. Albin Pečavar.
Dr.Albin Pečavar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Postavljam poslansko vprašanje brez obrazložitve, in sicer: kdo in kdaj bo
poravnal stroške zdravstvenim delovnim organizacijam, ki so jih imele v spomladanski akciji boja proti kozam?
Vprašanje postavljam zato, ker čas teče in nisem prepričan, da bodo stroški
poravnani v tistem času kot je bilo obljubljeno, mimo tega pa še danes ne vemo,
kdo bo te stroške poravnal.
Predsednik dr. Srečko Koren: Odgovor bo prejel poslanec na naslednji seji. Poslansko vprašanje želi postaviti poslanec dr. Milan Hodalič.
Dr. Milan Hodalič: Tovariš predsednik in spoštovani kolegi! Pred
kratkim je končal z delom kongres splošnih zdravnikov Jugoslavije v Opatiji.
Na občnem zboru vseh sekcij je bilo večkrat govora o vprašanjih, ki jih bom
postavil kot poslanska vprašanja.
Prepričan sem, da bomo morali zdravnika splošne medicine zaščititi zakonsko bolj od medvedov zaradi tega, ker se medvedje še nekako množijo, zdravniki splošne prakse pa zagotovo izumirajo. Verjetno je zato več vzrokov. Zadnji
kongres jih je tudi nekaj navedel in na seji odbora smo se domenili, da vsak
v svoji republiki skuša pripomoči čimveč k temu, da se to vprašanje reši.
Zato postavljam tale vprašanja:
1. zakaj in kdo je odgovoren, da še dosedaj nismo rešili vprašanja naziva
»zdravnika«, ki je tudi eden od vzrokov, da mladi zdravniki bežijo iz splošne
medicine?
2. zakaj dosedaj še nismo pokrenili ničesar, čeprav smo že na treh sestankih
vseh zdravnikov Jugoslavije govorili o tem, da je treba pričeti z ustanavljanjem inštitutov za splošno medicino in
3. zakaj ni še nihče storil ničesar, da bi dobila katedra za splošno medicino
svoje mesto na fakulteti?
Predsednik dr. Srečko Koren: Odgovor bo prejel poslanec dr. Milan
Hodalič na prihodnji seji zbora.
Zeli še kdo postaviti poslansko vprašanje? (Ne.) Ce ni novih vprašanj,
zaključujem 2. točko dnevnega reda.
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na razpravo o izvedbi referenduma za izenačevanje pravic iz zdravstvenega varstva delavcev
in kmetov.
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Začenjam razpravo. Besedo ima dr. Anton Dolenc, predsednik Slovenskega
zdravniškega društva.
Dr. Anton Dolenc: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da se v imenu vodstva slovenskega zdravniškega
društva in sveta za socialno in zdravstveno politiko republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva obračam na vas in prosim ta visoki zbor,
da bi tudi danes, tako kot v preteklosti, podprl razvoj in uresničevanje načel
vzajemnosti in solidarnosti med našimi ljudmi, da bi ponovno — kot je že nekajkrat — dal svoj glas, da se izenačijo pravice iz zdravstvenega in socialnega
varstva občanom te republike. Naj bo vaša beseda vir spodbude in poguma, da
bodo delovni ljudje Slovenije čutili in vedeli, da se na bližnjem referendumu
odločajo pošteno in prav. Vaša moralna podpora bo še bolj zbližala ljudi in predstavniška telesa ter jih utrdila v prepričanju, da vam ni samo zaupana skrb za
njihov dobrobit, marveč, da jo tudi izpovedujete in uresničujete. V teh trenutkih odločitve je treba poudariti, da je bil zdravstveni delavec te dežele pobudnik in nosilec najvišjih idealov, ki jih je kdajkoli rodil človeški um, idealov
socializma. Zato je v kodeksu etikete zdravstvenih delavcev Jugoslavije med
prvim rečeno, da zdravstveni delavci v skladu z vsesplošnim prizadevanjem za
blaginjo vsakega posameznega člana, naše skupnosti delajo v prid človeku,
njegovemu psihičnemu in fizičnemu zdravju, socialne blaginje in da zdravstveni delavec nudi vsem — brez razlike — enako strokovno pomoč ne glede
na družbeni in ekonomski položaj.
Zato slovenski zdravniki po načelih kodeksa etike brez pridržkov podpiramo, prizadevanja za odpravljanje socialnih razlik med razhčnimi sloji prebivalstva, kar je v skladu z drugim kongresom slovenskega zdravništva 1968,
ki je zahteval, da mora naše zdravstveno zavarovanje v prihodnosti prerasti v
enotno zavarovanje vsega prebivalstva v Socialistični republiki Sloveniji. Zato
tudi posebno opozarjamo na študijo v našem glasilu »Razslojevanje slovenskega
življa« iz januarja 1972. Zato je bila tudi naša živa podpora lanskoletnemu
referendumu v Novem mestu.
Naj mi bo dovoljeno, da zaključim s sklepnimi besedami, ki smo jih takrat
naslovili na regionalne dejavnike in kar naj bo tudi vaš sklep: Ker poznamo
in priznavamo moralni in materialni delež slovenskega kmeta v revoluciji in
po njej, bo vaša odločitev prispevek k nadaljnji utrditvi vzajemnosti in solidarnosti v naši socialistični skupnosti. Hvala!
' Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli kdo besedo? Besedo ima poslanec France Kosmač.
France Kosmač: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Ker je še samo nekaj dni do referenduma, bi prosil nekaj. Na podeželju so v
glavnem zbori kmetov končani, v mnogih krajih tudi delavcev, obrtnikov in
drugih delovnih ljudi. Vendar mislim, da je prav, da na nekaj opozorim in tudi
pohvalim'. Videli smo, da je na vseh tistih zborih, ki smo jih imeli, kjer je. nastopil zdravnik, le-ta naletel na popolno razumevanje. Ker se bližamo koncu
akcije, bi prosil, da bi zastavili vse sile, predvsem v velikih središčih, kjer je
velika večina delavcev in kjer bo referendum mogoče malo dvomljiv. To sta
predvsem Ljubljana in mogoče še Maribor. Prav v teh mestih namreč imamo,
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samo v ljubljanski regiji nad 30 000 delavcev iz drugih republik, katere bo verjetno težko prepričati.
Končno prosim, ker je še čas, čeprav so zbori končani, da mi vsi skupaj
doprinesemo tudi osebno čimveč k temu, da bo referendum uspel. Verjemite
mi, da imajo tudi osebni stiki čestokrat mnogo večji uspeh kot katerakoli druga
papirnata akcija.
Predsednik dr. Srečko Koren: Kdo želi še besedo? Besedo ima poslanec Jože Pratengrazer.
Jože Pratengrazer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Kot poslanec tega zbora, predvsem pa kot slovenski kmet lahko danes
s tega mesta trdim, da sem zelo zadovoljen, da je to vprašanje prišlo na dnevni
red današnje seje našega zbora. Mislim, da političnega momenta v tej široki
akciji ni za razlikovati. V svojih razpravah v slovenski skupščini in tudi drugje
sem znal ločevati site in lačne Slovence, črne in bele. Prav zato je akcija za
izenačevanje pravic iz zdravstvenega varstva po mojem mnenju eden prvih in
zelo pomembnih korakov k odstranjevanju socialnih razlik.
Živim na enem od najbolj zaostalih območij v Sloveniji, to je na Kozjanskem, kjer je večinoma še kmečki živelj, kjer je siromaštvo tako, da si ga
marsikdo v industrijskih centrih niti zamišljati ne more. Kot družbeni delavec
s tega območjo ponovno trdim, da sem zelo zadovoljen in da je prav, da ta
visoki dom z vso svoj o avtoriteto podpre to akcijo, ker tukaj gre res za zelo
pomembno vseslovensko vprašanje. Hvala.
Predsednik dr. Srečko Koren : Hvala! Želi še kdo besedo? (Ne.) Ce
nihče ne želi več razpravljati, zaključujem razpravo.
Iz razprave je razvidno, da poslanci socialno-zdravstvenega zbora podpirajo izenačevanje pravic iz zdravstvenega varstva po regijah, kar je tudi v
skladu s 3. sejo konference ZKS, ko je razpravljala o socialnem razlikovanju
in sklenila, da je treba izboljšati zdravstveno varstvo kmetov in ga postopno
izenačevati z zdravstvenim varstvom delavcev. Omenim naj, da so predstavniki
zdravstvene dejavnosti že na širšem posvetovanju 27. maja letos v Ljubljani,
na katerem so bili tudi mnogi poslanci našega zbora, soglasno podprli takšno
združevanje, ki je pravkar v teku. Razen tega je takšno postopno združevanje,
oziroma izenačevanje pravic iz zdravstvenega varstva soglasno podprl tudi naš
odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje, konkretno ob priliki, ko je
razpravljal o predlogu za izdajo zakona o spremembah in dooolnitvah zakona
o zdravstvenem zavarovanju in obveznih oblikah zdravstvenega varstva.
Na podlagi vsega tega lahko ugotovim, da zbor podpira družbenopolitično
akcijo o izenačevanju pravic iz zdravstvenega varstva delavcev in kmetov in
da naši poslanci aktivno sodelujejo v tej akciji, katere namen je boljše zdravstveno varstvo vseh občanov. Dolžnost zdravstvenih delovnih organizacij pa je,
da svojo dejavnost organizirajo tako, da bodo kar najbolje in v čim večji meri
uresničevali zdravstveno varstvo občanov.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških vojnih invalidih,
ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
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Za to točko dnevnega reda ste prejeli naslednje gradivo: predlog zakona
o spremembah in dopolnitvah, poročilo komisije skupščine SR Slovenije za
vprašanja borcev NOV in poročilo zakonodajno-pravne komisije.
Izvršni svet predlaga, da skupščina SR Slovenije obravnava predlog zakona
v smislu 249. člena poslovnika skupščine SR Slovenije po skrajšanem postopku
glede na to, da pomeni predlog zakona realizacijo zahtev republiškega odbora
Zveze združenj borcev NOV Slovenije za sistemsko dopolnitev invalidskega dodatka in za ustrezno valorizacijo tega dodatka z življenjskimi stroški. Spremembe ne bodo zahtevale dodatnih finančnih sredstev republike, ker so sredstva za
predvideno povečanje dajatev zagotovljena v ta namen v republiškem proračunu SR Slovenije za leto 1972.
Kdor je za tak predlog izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (39 poslancev
glasuje za.) Je kdo proti? (2 poslanca.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da se zbor s predlogom strinja in bomo zato obravnavali zakon
v zadnji fazi, to je kot predlog zakona.
Zeli morda predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti predlog zakona?
(Ne želi.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Če se nihče ne javi k
besedi, zaključujem razpravo in preidemo na glasovanje o amandmajih zakonodajno-pravne komisije k 2., 3., 4., 5. in 7. členu.
Še prej vprašujem predstavnika izvršnega sveta, če se strinja z navedenimi amandmaji zakonodaj no-pravne komisije? (Se strinja.) Se z njim strinja
tudi komisija za vprašanja borcev NOV? (Se strinja.)
Kdor je za sprejem teh amandmajev, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci
glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da so amandmaji zakonodajno-pravne komisije k 2., 3., 4., 5.
in 7. členu soglasno sprejeti.
Sedaj prehajamo na glasovanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških vojnih invalidih v celoti. Kdor je za sprejem tega
zakona, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor soglasno sprejel zakon o spremembah in dopolnitvah zakona O vojaških vojnih invalidih.
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je osnutek zakona o
sanitarni inšpekciji.
Za to točko dnevnega reda ste prejeli naslednje gradivo: Osnutek zakona,
ki ga je skupščini predložil izvršni svet, poročilo odbora našega zbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje, poročilo komisije za varstvo okolja, poročilo
zakonodajno-pravne komisije ter mnenja, stališča in predloge delegatov občin.
Zeli predlagatelj zakonskega osnutka, to je predstavnik izvršnega sveta še
ustno obrazložiti osnutek zakona? (Da.) Besedo ima članica izvršnega sveta in
republiška sekretarka za zdravstvo in socialno varstvo Zora Tomič.
Zora Tomič: Tovariš predsednik, spoštovane tovarišice in tovariši
poslanci! Zakon o sanitarni inšpekciji je prvi v vrsti zakonov s tega področja,
ki ga predlagamo skupščini skladno s 14. točko 13. člena ustavnega zakona za
izvedbo ustavnih amandmajev k ustavi Socialistične republike Slovenije.
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Službo sanitarne inšpekcije sta doslej urejala temeljni zakon o sanitarni
inšpekciji in dopolnilni republiški zakon o sanitarni inšpekciji, ki pa se mora
uskladiti z amandmaji do 31. decembra tega leta.
Osnutek zakona, ki je sedaj pred vami, ne vsebuje samo uskladitvenih
norm, temveč tudi razširja to materijo in spreminja nekatera doslej veljavna določila v skladu s prakso, ki se je pokazala med dosedanjim izvajanjem zakonov. Spremembe in novosti navajamo v obrazložitvi pri posameznih členih
in jih zato ne bi ponavljala. Opozorila bom le na nekatere pomembne načelne
ugotovitve v zvezi s predloženim osnutkom zakona.
Preventivni zdravstveni službi in sanitarni inšpekciji dajejo visoko razvite
države poseben poudarek. Industrializacija, urbanizacija, nagla rast novih naselij, naraščanje motornega prometa, prehod od individualne prehrane v množično in industrializirano prehrano, mednarodni turizem in migracija prinašajo
nove nevarnosti, nove škodljivosti za zdravje človeku.
Zdravstvenim delavcem v preventivi in sanitarnim inšpektorjem se zaradi
tega postavljajo nove naloge in vprašanja kot na primer: zdravstveno varstvo
delavcev na delovnih mestih, onesnaževanje okolja z zdravju škodljivimi
snovmi, preskrba s pitno vodo velikih urbanih naselij, odvajanje odpadnih
snovi, kanalizacije, čistilne naprave in sploh urbanistično urejanje naselij, nadzorstvo nad industrijo in drugo proizvodnjo živil in predmetov splošne rabe
in podobno.
Svetovna zdravstvena organizacija nas vseskozi opozarja, zlasti še države
z naglim razvojem, na navedeno zdravstveno ogroženost in še posebno na nujnost urejanja življenjskega okolja v naseljih.
Jugoslavija in seveda tudi naša republika Slovenija, ki sta znani kot deželi
vsestranskega dinamičnega razvoja, imata vse karakteristike, ki veljajo za
razvito civilizacijo in v kateri se srečujemo z vsemi zdravstvenimi škodljivostmi,
ter s potencialnimi nevarnostmi za zdrave ljudi. Hkrati pa so, če se vrnem
na našo republiko, na določenih območjih še elementi zaostalosti tako glede
zdravstvenega varstva kot tudi higiene okolja.
Tako stanje torej terja poleg dobro razvite preventivne zdravstvene službe
tudi strokovno dobro organizirano sanitarno inšpekcijsko službo kot integralni
del zdravstvenega varstva prebivalcev.
Ne smemo in ne moremo dopustiti, da nas — poleg civilizacijskih bolezni
•— iznenadijo zaradi intenzivne migracije še karantenske in nekatere druge
zlasti črevesne nalezljive bolezni.
Nedavna epidemija koz in še vedno dokaj visoko število nekaterih nalezljivih bolezni zahteva nenehno, pravo<časno in začasno sanitarno epidemiološko
ukrepanje vseh, ki jim je naložena skrb za iztrebljanje teh bolezni. Sanitarna
inšpekcija ima prav na tem področju še posebne naloge, ki so taksativno naštete
v osnutku zakona.
Pri svojem delu ne more torej ostati sanitarna inšpekcija izolirana od preventivne zdravstvene službe. Iz teh razlogov je tudi v osnutku na raznih mestih
poudarjena koordinacija z zdravstvenimi delovnimi organizacijami in drugimi
zainteresiranimi dejavniki. Širina področja, ki ga opravlja sanitarna inšpekcija,
ki je zadolžena za sanitarno nadzorstvo, citiram: »nad vsemi objekti, napravami
dejavnostmi, in osebami, ki lahko na kakršenkoli način škodljivo vplivajo na
zdravje«, je posebnost sanitarne inšpekcije. Druge inšpekcije jo v takem obsegu
nimajo. Tolikšen obseg za reševanje strokovno zahtevnih nalog terja, da je
kadrovsko zadosti močna in da išče izven ©ebe pomoč pri ekspertih za posamezna

220

Socialno-zdravstveni zbor

področja higiene in preventive. Kljub posebnemu sodelovanju in trudu sanitarni inšpekciji ne morejo obvladati vseh strokovnih podrobnosti s področja
sanitarnega nadzorstva.
Dosedanje izkušnje kažejo, da je bilo tega sodelovanja, zlasti z zavodi za zdravstveno varstvo, premalo. Zato predpisujem, da mora biti
program dela sanitarne inšpekcije koordiniran in usklađen s programom
zdravstvenega varstva, zlasti še glede tistih nalog zdravstvenega varstva, ki zadevajo področje sanitarne inšpekcije. Sedaj naj bi bila torej tudi
zakonska obveznost, da pride pri pripravi programa do obojestranske angažiranosti zavoda za zdravstveno varstvo in sanitarne inšpekcije. S tem bo dosežena prav gotovo tudi večja sistematičnost dejavnosti, zlasti pri reševanju tistih
zdravstvenih vprašanj, ki naj imajo glede na patologijo — prednost. Nedvomno
je, da se bodo morali tudi drugi družbeni in samoupravni dejavniki in organizmi na področju zdravstvenega varstva po občinah in regijah, ne samo obrobno, kot je bila doslej praksa, temveč tudi načelno ukvarjati s problematiko
sanitarne inšpekcije in ji dajati ustrezne pobude zlasti še za program dela,
ki mora biti izraz na območju delovanja sanitarne inšpekcije. Večji interes teh
dejavnikov za sanitarno-higienska vprašanja, kontrola nad izvajanjem programa, njihova pomoč pri družbeno pomembnih sanitarnih vprašanjih bo popestrila službo in ji dala več pobud pri opravljanju te zelo pomembne zdravstvene funkcije.
V razpravah na različnih nivojih se je pogosto poudarjala neučinkovitost
inšpekcijskih služb. Kot verjetno za vse inšpekcije, velja tudi za sanitarno
inšpekcijo, da število sanitarnih inšpektorjev ne ustreza dejanskim potrebam,
kar je tudi eden od razlogov za upravičeno kritiko o uspešnosti dela sanitarne
inšpekcije. Vprašanja zdravstvenega varstva so zelo občutljiva vprašanja. Zahtevajo nujne ukrepe in tudi takojšnje reagiranje npr. pri nalezljivih boleznih,
zastrupljenjih s hrano, pri urejevanju higiensko-komunalnih objektov, zlasti še
objektov za preskrbo z zdravo pitno vodo, saj je higiensko oporečna voda pogostokrat izvor nalezljivih črevesnih obolenj itd.
Številčno je, moramo priznati, sanitarna inšpekcija v nekaterih občinah
še vedno pomanjkljiva in zato enostavno ni kos vsem nalogam. Dana pa je
možnost za povečanje števila tega kadra, saj v posebnem oddelku višje šole za
zdravstvene delavce diplomira, če odštejemo osip, približno 10 višjih sanitarnih
tehnikov na leto z zadovoljivo strokovno izobrazbo. V osnutku zakona so zaradi
tega v 8. členu nakazana tudi merila, ki naj bodo odločilna pri nastavitvah
inšpektorjev in za število sanitarnih inšpektorjev v občinah in v republiki. Za
uspešno opravljanje vloge in za izvajanje predpisanih funkcij bodo morale
občine, poleg aktivnega spremljanja dela, posvetiti še posebno skrb kadrovski
zasedbi v sanitarni inšpekciji.
Dovolite mi, da vam ob koncu prikažem delo sanitarne-inšpekcijske službe
v naši republiki.
Iz letnega poročila republiškega sanitarnega inšpektorata je razvidna, da
je v naši republiki približno 55 000 objektov pod sanitarnim nadzorstvom in
68 000 oseb, ki delajo v proizvodnji, ali v prometu živil in pri predmetih splošne
rabe. V občinskih sanitarnih inšpekcijah dela samo 78 sanitarnih inšpektorjev,
od tega 4 z visoko izobrazbo, 56 z višjo šolo in z dokvalifikacijskim izpitom,
18 pa s srednjo šolo. Da bi se lahko sanitarni inšpektorji, ki ne izpolnjujejo
pogojev za sanitarnega inšpektorja, pridobili ustrezno izobrazbo iz 8. člena, jim
je dana možnost došolanja do konca leta 1974.
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V osnutku zakona so izdelana tudi medsebojna razmerja med republiškim
sanitarnim inšpektoratom in občinsko sanitarno inšpekcijo. Gre za razmerja,
ki niso vsebovana že v zakonu o republiški upravi in so značilna za sanitarno
inšpekcijo. Gre za tesnejše strokovno povezovanje, s čimer naj se doseže večja
strokovnost z instruktažo in drugimi metodami dela. Republiški sanitarni inšpektorat je dolžan prikazovati predstavniškim organom neaktivnosti in druge
pomanjkljivosti, ki jih ugotovi pri instruktažnem nadzorstvu občinskih sanitarnih inšpekcij.
V obravnavi osnutka zakona so odbori in komisije tega zbora dali vrsto
spreminjevalnih predlogov in pobud, za kar se jim zahvaljujemo. V pripravi
predloga zakona bomo te predloge upoštevali.
V imenu izvršnega sveta predlagam zboru, da osnutek zakona sprejme, da
bi lahko do 15. decembra 1972 predložili predlog zakona v obravnavo in sprejem
do konca leta. Hvala lepa!
Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Želi poročevalec odbora za
zdravstvo in zdravstveno zavarovanje, poslanec dr. Dušan Mis še ustno dopolniti
poročilo odbora? (Ne želi.)
Začenjam razpravo o osnutku zakona o sanitarni inšpekciji. Kdo prosim želi
besedo? Besedo ima poslanka Anica Okršlar.
Anica Okršlar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
K 7. členu osnutka je dana pripomba oziroma predlog s strani našega odbora,
zakonodajno-pravne komisije in s strani komisije za varstvo okolja, da je treba
ponovno proučiti vprašanja strokovne izobrazbe za imenovanja republiškega
in občinskega sanitarnega inšpektorja. Podobna diskusija glede profila kadrov
in ali je lahko vodja občinske sanitarne inšpekcije višji sanitarni tehnik, j3
bila že leta 1967 v našem zboru, ko je sprejemal prvi republiški zakon o sanitarni inšpekciji. 2e tedaj so bili navedeni argumenti, da bi moral imeti zdravnik,
ki naj bi bil predstojnik občinskega organa sanitarne inšpekcije, določeno postdiplomsko dopolnilno izobrazbo. Če se prav spominjam, je bilo že tedaj omenjeno vprašanje postdiplomskega izobraževanja. S sprejemom prvega republiškega zakona je bil ustanovljen poseben oddelek pri višji šoli za zdravstvene
delavce v Ljubljani z učnim programom, ki je, kot mi je znano, posebej prirejen za službo v sanitarni inšpekciji.
Poudarek v tem programu je zlasti na tisti problematiki, ki je tipična za
sanitarne probleme, ki jih prinaša dinamični razvoj industrializacije in tehnični
napredek nasploh. Zato ne vidim potrebe, da ne bi mogel biti ta specialno izšolan kader, v načelu v občinski sanitarni inšpekciji, zlasti še, ker je dana
možnost, da specialne strokovne probleme rešuje z eksperti. Tako je omenila
tudi tovarišica sekretarka v svojem poročilu, da toliko in toliko število višjih
sanitarnih tehnikov uspešno konča šolo.
Na več mestih je tudi v osnutku zakona poudarjeno sodelovanje pri reševanju takih zadev z zdravstveno službo, zlasti z zavodi za zdravstveno varstvo
ter z drugimi strokovnimi zavodi in inštituti.
Drug argument, ki je bil omenjen tudi že leta 1967 in se, kot mi je znano,
stanje doslej še ni spremenilo, je dejstvo, da se zdravniki ne odločajo za delo
v občinski sanitarni inšpekciji, je pač potrebna za to posebna ambicija za delo
v upravnem organu. Menim, da bi bila zato taka določba deklarativna. Ni pa
seveda nobene ovire v osnutku, da se na tako mesto postavi zdravnik, če ga
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bodo seveda občine lahko angažirale. Bodimo torej realni in računajmo s stvarnimi dejavniki. Tudi v republiškem sanitarnem inšpektoratu so določena opravila, ki so več ali manj rutinskega značaja kot na primer pregled uvoženih
živil in predmetov splošne rabe, prispelih v vagonih in tovornjakih. Dalje je
treba kontrolirati tudi izvršitev odločb in v odločbi predpisanih pogojev, ki jih
izdaja s svojo odločbo republiški inšpektorat po svoji pristojnosti. Kolikor mi
je poznan samoupravni sporazum, so tudi v njem predvidena v republiškem
sanitarnem inšpektoratu delovna mesta republiških inšpektorjev z višjo strokovno izobrazbo.
Dalje podpiram mnenje odbora iz zadnjega zasedanja delegatov občin, da
se vnese v zakon preventivno zdravstveno nadzorstvo v zvezi z izdajo soglasij
k projektom za prostorsko urejanje.
Dotaknila bi se še 8. člena osnutka in sicer kriterijev za določanje števila
zaposlenih pri občinskem organu sanitarne inšpekcije. V prvem odstavku so
namreč postavljeni kriteriji, v drugem odstavku pa obveznost republiškega sekretarja za zdravstvo in socialno varstvo, da s posebnim predpisom določi
natančnejše kriterije za minimalno zasedbo delovnih mest.
Po mnenju zakonodajno-pravne komisije je drugi odstavek v neskladju
z veljavnimi predpisi o sistemizaciji. Ne dvomim v pravilno stališče zakonodajnopravne komisije, vendar mislim, da bi se z ustrezno dikcijo natančneje predpisali pogoji glede zasedbe števila delovnih mest kot je dano takšno pooblastilo
tudi v zakonu o zdravstvu za zdravstvene zavode glede kadrovskih normativov.
Hvala lepa!
Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Kdo želi besedo? Ker se nihče
več ne javi k besedi, zaključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme
naslednji sklep:
1. Osnutek zakona o sanitarni inšpekciji se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet, ki naj pri določitvi besedila predloga zakona upošteva pripombe in predloge odbora za zdravstvo in zdravstveno
zavarovanje, pripombe in predloge komisije za varstvo okolja, zakonodajnopravne komisije, zasedanja delegatov občin ter stališča, pripombe in predloge
dane v razpravi na seji socialno-zdravstvenega zbora.
3. Izvršni svet naj predloži skupščini SR Slovenije predlog zakona do
15. 12. 1972.
Kdor se strinja s predlaganim sklepom, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci
glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet.
Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je osnutek zakona o
zavodu SR Slovenije za zdravstveno varstvo.
Za to točko dnevnega reda ste prejeli naslednje gradivo: osnutek zakona
o zavodu SR Slovenije za zdravstveno varstvo, ki ga je skupščini predložil
izvršni svet, poročilo odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje, poročilo komisije za varstvo okolja in poročilo zakonodajno-pravne komisije.
Zeli predlagatelj zakonskega osnutka, to je predstavnik izvršnega sveta,
še ustno obrazložiti osnutek zakona? Besedo ima dr. Stanko Lajevec, namestnik
republiškega sekretarja za zdravstvo in socialno varstvo.
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Dr. Stanko Lajevec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi kratek uvod v razpravo k osnutku zakona o zavodu SR
Slovenije za zdravstveno varstvo.
Republiški zavod za zdravstveno varstvo je predviden v členu 60. zakona
o zdravstvu. Ni pa v zakonu podrobno opredeljeno mesto in področje tega
zavoda. Predlagatelji so skušali narediti to v osnutku zakona o republiškem
zavodu za zdravstveno varstvo in s tem hkrati zadostiti 30. členu ustave SR
Slovenije ter 42. in 43. ustavnemu amandmaju. Z osnutkom se ureja mesta
zavoda v zdravstveni dejavnosti, njegovo področje dela, vprašanje predstavnikov družbene skupnosti pri tem zavodu in financiranje zavoda. K osnutku
je že dal svoje mnenje republiški medicinski svet, pripombe so dale klinične
bolnišnice, medicinska fakulteta, zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja
delavcev, zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana in skupnost zdravstvenih
zavodov SR Slovenije.
V osnutku so bile že upoštevane pripombe sekretariata za zakonodajo pri
izvršnem svetu ter komisije za koordinacijo in za sistem pri izvršnem svetu.
Pripombe in predloge k osnutku zakona, ki so jih dali odbori te skupščine,
bomo pri pripravi predloga zakona upoštevali. Zanje se zahvaljujemo, saj bodo
omogočili, da začasno z zakonom načrtno uredimo socialno-medicinsko in higiensko-epidemiološko dejavnost v naši republiki. Upamo, da bo današnja razprava razbistrila še nekatere nejasnosti, potrdila glavna določila osnutka in
dala napotke za pripravo predloga zakona, za katerega se republiški sekretariat
za zdravstvo in socialno varstvo obvezuje, da ga bo pripravil do 15. decembra
tega leta.
Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Želi poročevalec odbora za
zdravstvo in zdravstveno zavarovanje, poslanec dr. Dušan Mis še ustno dopolniti poročilo odbora? Ne želi.
Začenjam razpravo o osnutku zakona o zavodu SR Slovenije za zdravstveno
varstvo. Kdo, prosim, želi besedo? Besedo ima poslanec dr. Jože Marolt.
Dr. Jože Marolt: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci t
Pripombo bi imel k 2. členu osnutka zakona o zavodu SR Slovenije za zdravstveno varstvo.
Cilj zakona ni samo uzakonitev sedanjega stanja, marveč je tudi v tem, da
v tej službi dosežemo določen napredek. Klasična epidemiologija je že zdavnaj
presegla okvire nalezljivih bolezni. Mislim, da je epidemiološka metoda postala
sodobna metoda za proučevanje kroničnih nalezljivih bolezni in da bi morali
v zavodu za zdravstveno varstvo Slovenije imeti posebno enoto, ki bi se s tem
ukvarjala. Izkušnje namreč to zahtevajo. V SR Hrvatski imajo v zavodu za
zdravstveno varstvo enoto za epidemiologijo raznih bolezni. Tako proučujejo
kardiovaskularna obolenja, kronični bronhitis, epidemiologijo travmatizma,
epidemiologijo rakastih obolenj in podobno.
Tu daje epidemiolog samo epidemiološko metodo. Sodeluje v skupini s kliniko, saj namreč vzrok kroničnih nenalezljivih bolezni v večini primerov ni
znan. Medicina pa je že toliko napredovala, recimo pri pojavu srčnega infarkta,
da lahko z določenimi preventivnimi ukrepi to obolevnost zmanjšamo. Vse, kar
naša populacija zve, zve iz dnevnih časopisov, strokovne literature ne bere.
Ta oddelek za skupino nenalezljivih bolezni naj bi s sodelovanjem s klinikami
pripravil zdravstveno vzgojne metode in edukcijske metode za zdravstvena
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vzgojo ne samo zdravstvenih delavcev. Mislim, da je to nujno potrebno, če hočemo, da bomo storili korak naprej pri prevenciji nenalezljivih bolezni. Menim,
da je predlog upravičen zaradi tega, ker imamo v tem zavodu enoto za zdravstveno varstvo matere in otroka in ker je ta enota začela z organiziranim
delom. Zato se je tudi zmanjšala smrtnost dojenčkov in imamo — kolikor toliko
— v vsej republiki urejeno zdravstveno varstvo otroka in šolske mladine. Za
kroničnega bolnika pa še nismo storili v organiziranem smislu ničesar. Vsi se
ukvarjamo z individualno klinično medicino, da bi pa posplošili ta naša dognanja, mislim, da smo že sedaj prepozni.
Predlagam, naj bi ah ustanovili posebne komisije za proučevanje posameznih skupin kroničnih bolezni, ki bi izdelale propagandni material in vzgojile zdravstvene delavce za to propagando, ali pa naj bi bila pri zavodu za
zdravstveno varstvo organizirana enota za to dejavnost.
V osnutku zakona o zavodu SR Slovenije za zdravstveno varstvo in v njegovi sistemizaciji nisem zasledil te dejavnosti. Zato me je to spodbudilo k
razpravi. Hvala lepa.
Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec dr. Miha Likar.
Dr. Miha Likar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Ob osnutku zakona o zavodu SR Slovenije za zdravstveno varstvo imam nekaj
misli in mi dovolite, da bo zato moja razprava nekoliko daljša.
Ko sem se kot mikrobiolog vključil v preventivno zdravstvo v Sloveniji,
sem bil ob neki priliki gost prof. Stamparja v Zagrebu. Pokazal mi je pismo,
s katerim je pred drugo svetovno vojno dravska banovina odklonila, da bi neka
ameriška ustanova zgradila v Ljubljani higienski inštitut. Utemeljitev je bila,
da v mestu Ljubljana ni prostora za takšen inštitut. Štampar je bil seveda
zelo realen človek in je vedel, kaj je bilo ozadje temu. Slo je za to, da so bili
takrat klerikalci na krmilu v Sloveniji in bi bilo za volilni golaž strašno neprijetno, če bi demokratična Amerika in njen predsednik dala Slovenji takšno
darilo, na katerem bi se lahko potem naprej razvijala preventivna medicina.
Poglejte danes republiški zavod za zdravstveno varstvo in samo njegovo
zunanjo podobo. Kot vemo, je v tej hiši zelo eleganten samo frizerski salon
in lekarna, vse drugo je privesek. Zato bi bil danes mnogo bolj zadovoljen, če
bi sprejemali zakon o zgraditvi novega zavoda za zdravstveno varstvo, ali recimo zakon o tujem posojilu za zgraditev zavoda za zdravstveno varstvo. Spomnite se, da smo že sprejemali zakon za zgraditev hotela Bernardin, za zgraditev
cest in tako naprej.
To politično najbrž ne bi bilo utemeljeno, 6e bi tujino prosili za kredit za
izgradnjo takšnega inštituta, ki pa bi bil mnogo bolj potreben, kot so stvari,
za katere smo dobili denar iz tujine. Oprostite, takšne so moje misli.
Ves zakon, če ga gledamo od začetka do konca, je preventiven in skromen.
Odraža skromna razmerja, v katerih je trenutno slovenska preventivna medicina. Ta zakon ni samo skromen, pač pa je cek» reven. Saj ne upa z odločilnimi
besedami niti zahtevati tisto, kar mu gre. Nedvomno je vprašanje kroničnih
obolenj pri nas danes osrednje vprašanje. Torej so tukaj problemi, ki so nas
že prerasli in v primerjavi z drugimi republikami — čeprav smo najbolj razvita republika, trenutno nimamo kaj pokazati na tem področju. Hrvatska in
Srbija, da navedem samo ta dva primera, imata preventivne medicinske centre,
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s katerimi se mi danes ne moremo meriti, čeprav mislijo, da smo tudi mi napredovali, kar v resnici seveda nismo.
Dovolite mi kot predstavniku medicinske fakultete še nekaj besed k samemu besedilu zakona. Pedagoško znanstveni svet je z velikim začudenjem
sprejel spomladi letos dopis zavoda za zdravstveno varstvo; naj se le-ta preimenuje v klinično ustanovo. Imenovati zdravstveni zavod »klinična ustanova«
je — tako trdijo juristi — upravičeno, vendar je absurd in nesmisel. »Klinična
ustanova« pomeni ustanovo, kjer imajo opravka z bolnikom, kjer bolnik leži
in ga zdravnik zdravi v bolniški postelji. Klinikos je bolnik, ki leži v bolniški
postelji ali pa nekaj, kar je žvezano s posteljo. Sedaj hočemo spraviti »v posteljo« kliničnih ustanov že zavod, kar je seveda nesmisel. O tem smo takrat
razpravljali v pedagoško-znanstvenem svetu. Kolegi in profesorji so bili prepričani, da se bodo lahko našle le spremembe v zakonu o zdravstvu, da bo ta
pomembna zdravstvena institucija, ki je učna baza medicinske fakultete, brez
vsakega dvoma našla in imela svoje mesto in ne bo treba zanjo iskati stranskih
vrat in stranskih ventilov, da se sploh lahko reče, da obstaja.
Pedagoško-znanstveni svet je tudi imel določene pripombe k 5. členu, ki
govori o direktorju. Menijo, da če bo ta absurd ostal v zakonu kot klinična
ustanova, potem naj se postopa tako kot se postopa s kliničnimi ustanovami, kjer
so predstojniki kliničnih ustanov fakultetni učitelj, in ne nekdo, ki ga imenuje
katerikoli organ. Takšne so pripombe medicinske fakultete.
Če zaključim svoja lastna razmišljanja, potem mislim, da obstaja več možnosti, da vso stvar do kraja razrešimo. Bo namreč lahko še primer, da bo še
kakšen drug zavod potreboval ime klinična ustanova, ki bo še manj klinična
ustanova. Če bodo hoteli dobiti ime in imeti svoj raison d'etre, bodo morali
iineti tudi pogoje za to. Pri tem mislim na zavod za transfuzijo krvi. Spominjam se naših diskusij ob sprejemu zakona o zdravstvu, ko nikakor nismo
mogli prepričati predstavnika izvršnega sveta, da bi veljalo nekatere stvari še
premisliti prav v primeru zavoda za transfuzijo. Prihodnji prosilec za ime
»klinična ustanova« bo zavod za transfuzijo, za kar ima vse upravičene razloge.
Potem bo morda šla še kakšna druga ustanova po tej poti. Ali ne bi kazalo to
spremeniti in dati tem ustanovam takšno mesto v zakonu o zdravstvu kot jim
gre? Hvala.
Predsednik dr. Srečko Koren: Kdo še želi besedo? Besedo ima namestnik sekretarja za zdravstvo in socialno varstvo, dr. Lajevec Stanko.
Dr. Stanko Lajevec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Dr. Maroltu se za njegov prispevek zahvaljujem in prav gotovo so predlagatelji tega osnutka istega mnenja, samo zdi se mi, da je dr. Marolt le prezrl,
da je to v osnutku točno in izrecno povedano, da opravlja repubilški zavod
za zdravstveno varstvo splošno epidemiologijo in epidemiologijo nalezljivih
bolezni. Izrecno smo to želeli poudariti, ker se zavedamo, da je to novost oziroma korak naprej. To je edino pravilno in smo si glede tega popolnoma na
jasnem, ko bomo to pri pripravi predloga še bolj poudarili. To, kar je dejal
profesor Likar, res moti mnoge ljudi ime »klinična ustanova«. Vemo iz etimologije, kaj to pomeni. Vendar ima zakon o zdravstvu ta izraz, ki je točno definiran. Velikokrat izrazi izgubijo svoj prvotni pomen in v vsakodnevni praksi
se mogoče rabijo tudi v prenesenem, oziroma v adaptiranem pomenu. Če bi
bili tako natančni, bi se morah zgroziti še nad marsičem. Mi vemo, da je v
15
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anglosaksonskem svetu beseda »clinic« istovetna z našo ambulanto, recimo
»factory clinic«. Nihče v njej ne leži, toda vsi Američani in Angleži tako imenujejo obratno ambulanto. Tudi govorimo o kliničnih laboratorijih in v teh
laboratorijih tudi nihče ne leži. Res je, da eventualno nekateri klinični laboratoriji delajo zato, da se pri pacientu čimprej postavi diagnoza itd. Ker ta
besedica moti, smo že republiški medicinski svet prosili, če ima kakšen predlog,
da bi ime »klinična ustanova«, za katerega je vsebina točno definirana, skušali
najti bolj ustrezno ime. Videli smo namreč, da to ime nekatere tako moti, da
so postali že malo nestrpni in ne vidijo, da smo morali pravno uporabiti ta
izraz, ker je s tem Zvezano področje dela, način dela, nekatera pooblastila in
seveda tudi nekatere naloge, ki jih mora opravljati ta ali drug zdravstveni
zavod. Hvala lepa.
Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Zeli še kdo besedo? Besedo
ima poslanec dr. Vojteh Pertot.
Dr. V o j t e h Pertot: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 2e če razčlenjujemo pomen besede »clinik«, je tudi mene zbodlo v oči,
ko sem prelistaval zakon in v roke vzel anglo-ameriški slovar. Iz njega sem
prepisal vse, kar piše pod besedo »clinic« in pravi »to je ustanova, kamor so
sprejeti pacienti zaradi specialnega študija.« To se pravi, da študiramo paciente
oziroma njihovo obravnavanje, ki ga izvaja zdravnik ali skupina zdravnikov.
To je enostaven prevod. Dalje pravi: »Ambulantna klinika je enaka ustanova
za paciente, ki niso vezani na posteljo.« To se pravi, da postelja ni bistvena pri
kliniki. Bistvo pri kliniki je: pacient—diferencialna diagnoza—terapija. Če
vemo za funkcijo zavoda za zdravstveno varstvo, kjer ni objekt študija tega
zavoda pacient, ampak celotna populacija, potem je absolutno nemogoče smatrati tako ustanovo kot klinično ustanovo. Lahko rečemo »zavod« in ga lahko
vključimo v skupnost kot fakultetno ustanovo, nikakor pa ne kot klinično
ustanovo. Hvala!
Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Besedo ima članica, izvršnega
sveta in republiška sekretarka za zdravstvo, Zora Tomič!
Zora Tomič: Spoštovani tovariši poslanci! Dovolite, da se vaši razpravi o klinikah priključim tudi jaz. Bom bolj skromna in bom ostala v domačih okvirih pri tistem tekstu, ki smo ga sprejeli v tem zboru in ki ga zato
moramo upoštevati. Prebrala bom samo člene našega zakona, ki pravijo takole.
Pod naslovom 4. »klinična ustanova« piše: »Zdravstvena delovna organizacija
ah strokovna enota zdravstvene delovne organizacije, ki opravlja za medicinsko
fakulteto ali za fakulteto za naravoslovje in tehnologijo univerze v Ljubljani
učne ali znanstveno-raziskovalne naloge, je klinična ustanova.«
65. člen: »Zdravstvena delovna organizacija se za klinično ustanovo razglasi
z zakonom. Razglasitev zdravstvene delovne organizacije za klinično ustanovo
predlaga medicinska fakulteta ali fakulteta za naravoslovje in tehnologijo univerze v Ljubljani, če zdravstvena delovna organizacija izpolnjuje pogoje za
učne ah zdravstveno raziskovalne namene za potrebe medicinske fakultete
ali fakultete za naravoslovje in tehnologijo univerze v Ljubljani.«
66. člen: »Strokovna enota zdravstvene delovne organizacije lahko postane
klinična ustanova, če izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka prejšnjega člena.
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Strokovna enota zdravstvene delovne organizacije pridobi značaj klinične ustanove na predlog delovne organizacije in s sklepom medicinske fakultete ali
fakultete za naravoslovje in tehnologijo univerze v Ljubljani.«
67. člen: »Klinična ustanova opravlja poleg nalog za ustrezno fakulteto tudi
strokovno instrukcijsko nadzorstvo.« Hvala lepa.
Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Želi še kdo razpravljati? (Ne.)
Ce ne, zaključujem razpravo in predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep:
1. Osnutek zakona o zavodu SR Slovenije za zdravstveno varstvo se
sprejme.
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet, ki naj pri sestavi zakonskega
predloga upošteva pripombe in predloge odbora za zdravstvo in zdravstveno
zavarovanje, komisije za varstvo okolja, zakonodajno-pravne komisije ter stališče, pripombe in predloge dane v razpravi na seji socialno-zdravstvenega
zbora.
3. Izvršni svet naj predloži skupščini SR Slovenije predlog zakona do
15. 12. 1972.
Kdor se strinja s predlaganim sklepom, naj glasuje! (Vsi poslanci glasujejo
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo -vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet.
Prehajamo na 7. tačko dnevnega reda, to je predlog za izdajo
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem zavarovanju in
o obveznih oblikah zdravstvenega varstva.
Za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog skupščine občine Sevnica
za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva z dne 8. junija 1972. leta,
spremembo predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva, ki
jo je skupščina občine Sevnica posredovala skupščini SR Slovenije 13. j uli j a
1972, poročilo odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje in poročilo
zakonodajno-pravne komisije.
Želi predlagatelj predloga za izdajo zakona, to je predstavnik skupščine
občine Sevnica, še ustno obrazložiti predlog za izdajo zakona in njegovo dodatno predlagano spremembo? (Ne.) Ne želi. Zeli poročevalec odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje, poslanec Jože Padovan še ustno obrazložiti
poročilo odbora? (Ne.) Prav tako ne želi.
Iz obeh predloženih poročil, to je našega odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje ter zakonodajno-pravne komisije izhaja, da je bilo sicer
pozitivno ocenjeno prizadevanje skupščine občine Sevnica za izenačevanje pravic
občanov s področja zdravstvenega varstva z najširšo združitvijo skupnosti
zdravstvenega zavarovanja, vendar tega cilja ni mogoče doseči po predlagani
poti, to je s spremembo zakona, pač pa po samoupravni poti z dogovori med
zainteresiranimi skupnostmi.
Na tej samoupravni osnovi so prav zdaj v največjem teku priprave za združitev skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev in skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov po posameznih regijah. Ta akcija, ki zdaj poteka na
terenu, je v skladu z ustavnimi amandmaji in pomeni realizacijo pravic, ki jih
imajo zavarovanci po teh amandmajih. Glede na navedeno in še na druge ugotovitve in dejstva, ki so razvidna iz poročila, se odbor za zdravstvo in zdraviš4
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stveno zavarovanje z modificiranim predlogom skupščine občine Sevnica ne
strinja in predlaga, da ga naš zbor zavrne. Z njim se tudi ne strinja zakonodajno-pravna komisija.
Odpiram razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima poslanec dr. Samo Pečar.
Dr. Samo Pečar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Javljam se k razpravi po sestanku, ki sem ga imel včeraj na sedežu skupščine
občine Sevnica.
Spričo ocene, ki sta jo dala odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje
ter zakonodajno-pravna komisija, obravnavani predlog nima rožnate bodočnosti. Vendar menim, da sta smisel in namen tega predloga vredna naše pozornosti in razprave. Namen zakona je izenačiti pravice zavarovancev v vsej
Sloveniji, to je enake prispevne stopnje in enake pravice. Dosedanjo raznolikost
vsi poznamo; lepo je razvidna tudi iz utemeljitve, ki jo je dal predlagatelj ob
svojem prvotnem predlogu. Res je, da bi ob enakih stopnjah bogatejše regije
dajale več denarja, kar je prav smisel solidarnosti. Res pa je tudi, da bi kljub
enakim pravicam bogatejše regije še vedno koristile tudi več uslug zaradi razvitejše in bolj dostopne zdravstvene službe na svojih območjih. Pred nami je
referendum za izenačitev pravic glede zdravstvenega varstva delavcev in kmetov. O strokovnem in političnem učinku ta izenačitev v tem zboru ne bi hotel
več govoriti. Dosedanje razlike med delavci in kmeti so bile gotovo še večje in
bolj bistvene kot razlike med posameznimi regijami. Zato je predlog skupščine
občine Sevnica pravzaprav le majhen dodaten korak k skokovitemu napredku
in kvaliteti spremembe, ki jo predstavlja združitev delavskega in kmečkega
zavarovanja. Sicer pa tudi tretja podtočka četrte točke 43. amandmaja dopušča
možnost zakonskega urejanja temeljnih načel. Mimogrede, naj mi bodo oproščene heretične misli, imam nekaj pomislekov glede tako široko zasnovanega
načina neposrednega samoupravljanja kot ga predstavlja bližnji referendum.
Vsi namreč vemo, da je izenačitev pravic, za katero bomo glasovali na referendumu, strokovna, politična, ekonomska in socialna nujnost. Vsi smo tudi
prepričani, da bo referendum uspel, saj so naši zavarovanci dovolj razgledani
in zavedni, akcija pa je dobro pripravljena.
Ali si ne bi lahko z enostavnim zakonskim predpisom ali s sklenitvijo sporazuma oziroma dogovora v skupščinah zavarovancev prihranili več milijonov
in tisoč izgubljenih ur. Če v sedanji fazi združitve obstoječih komunalnih skupnosti v eno rizično^ skupnost ni mogoče doseči na način kot to predlaga občina
Sevnica, vsaj izkoristimo to priliko, da v tem forumu ugotovimo nujno potrebo
po izenačitvi pravic glede zdravstvenega zavarovanja na območju vse Slovenije.
To izenačitev bi lahko dosegli na način kot ga dopušča zakonodajno-pravna
komisija v drugem odstavku na drugi strani in sicer, da bi novi usklajeni zakon
v temeljnih načelih predvidel eno samo skupnost zdravstvenega zavarovanja,
kar se mi zdi najboljše.
Ce ne to, naj bi zakon vsaj obvezal komunalne skupnosti, da s samoupravnimi dogovori ustvarijo1 pogoje za izenačitev pravic in obveznosti. Morda
izgleda ta drug način bolj samoupraven, gotovo je tudi bolj kompliciran.
Osebno bom glasoval za zakon, ker želim s tem poudariti nujnost, da se, če
že ne takoj, pa vsaj ob usklajevanju obstoječe zakonodaje z novimi ustavnimi
določili doseže bistveni namen predloženega zakona, namreč izenačevanje
pravic in dolžnosti v zdravstvenem zavarovanju v vsej Sloveniji.
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Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Besedo želi pomočnik republiškega sekretarja za delo, Franc Bricelj.
Franc Bricelj : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Po
predlogu skupščine občine Sevnica naj bi z zakonom na območju republike
Slovenije uvedli eno samo zdravstveno skupnost, to se pravi, da bi združili
sedanjih 18 skupnosti, to je 9 skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev in
9 skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov. S to združitvijo teh 18 skupnosti v eno skupnost naj bi ce torej dosegla tudi izenačitev pravic kmetov iz
zdravstvenega varstva s pravicami delavcev. Mislim, da je treba podpreti ta
cilj predloga, vendar se ne moremo strinjati s tem, da bi z zakonsko prisilo
dosegli to združitev in s tem tudi izenačitev vseh pravic.
Menimo namreč, da je potreben odgovoren pristop k reševanju tega problema. Ta odgovoren pristop vidimo predvsem v iskanju samoupravnih rešitev
za dosego tega cilja in hkrati tudi z ustreznimi akcijami za usposobitev zdravstvene službe, da bo le-ta lahko zagotovila, oziroma izpolnjevala vse obveznosti.
Rad bi opozoril na to, da je že ob izdelavi sedaj veljavnega zakona predlagatelj, to je izvršni svet, že takrat ponudil temu domu dve varianti. Po eni
varianti naj bi se na območju naše republike ustanovile štiri skupnosti delavskega in štiri skupnosti kmečkega zdravstvenega zavarovanja. Po drugi varianti
pa je bilo celo predlagano, naj bi se na območju Slovenije ustanovila ena sama
skupnost delavskega zavarovanja in ena sama skupnost kmečkega zavarovanja.
Moramo ugotoviti, da so poslanci tega zbora te ponujene variante takrat,
to je bilo leta 1970, odločno odklonili, ker so se pojavila stališča, da je treba
po poti samoupravnega dogovarjanja doseči to združitev in tudi izenačitev.
Mislimo, da je bilo takšno stališče poslancev pravilno, čeprav je bil takratni
namen prav ta, o katerem govori predlog skupščine Sevnica, to se pravi enaka
raven zdravstvenega varstva in tudi čimbolj enotna obremenitev.
Končno bi rad opozoril na to, da je po programu republiškega sekretariata
za delo v mesecu decembru predvidena izdelava predloga zakona za celotno
revizijo zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva. Takrat bo seveda lahko na dnevnem redu to vprašanje. Hvala lepa.
Predsednik dr. Srečko Koren: Kdo želi še besedo? Besedo ima poslanec dr. Jože Majhen.
Dr. Jože Majhen: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Predlog, ki ga je dala skupščina občine Sevnica oziroma njegovo misel čujemo
zelo pogosto povsod pri nas. Tako je to predlog, o katerem je bilo že precej
govora. Ta predlog podpira skoraj večina Slovencev, podpiramo ga skoraj
v večini vsi zdravstveni delavci in na koncu koncev sta tudi oba odbora, ki
sta ga zavrnila, pozitivno ocenila. Če sta ga pozitivno ocenila in vendar zavrnila, bi morali najti drugo pot, po kateri bi, če ga pozitivno ocenjujemo, spravili
na nek drug način naprej.
Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima Jože Piano, glavni tajnik
Zveze skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev.
Jože Piano: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ta
predlog zadeva področje zdravstvenega zavarovanja in zato je prav, da tudi
mi nekaj k temu povemo.
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Najprej bi ugotovil to, da se noben od naših zborov ni izrekel konkretno
o predlogu občine Sevnica, ker ga nismo dobili v presojo. Izrekli smo se o predlogu občine Žalec, ki je identičen temu predlogu, vsaj vsebinsko. Podprl bi
dr. Majhna. Moram reči, da smo takšnih ali podobnih predlogov dobili več
in tudi na Socialistični zvezi jih je več. Torej ne samo od občin, marveč tudi
od sindikalnega sveta Šmarje pri Jelšah itd. Želel bi ugotoviti, da to ni osamljeno mnenje, temveč je to nek tonus, ki ga zasledimo v razmišljanjih o zdravstvenem zavarovanju in o zdravstvu v Sloveniji v precejšnjem delu, predvsem
na nerazvitih območjih.
O predlogu občine Sevnica in občine Žalec smo se izjavili negativno iz
podobnih razlogov kot se je vaš odbor. Vendar smo hkrati menili, da ta formalno-pravna stališča ne predstavljajo odgovora in da je treba poseči tudi
v vsebinsko in v ozadje, zakaj so te težnje postale prav v tem času tako zelo
močne. Prav na to, mislim, implicira tudi vprašanje dr. Mitje Mrgoleta, o katerem smo se domenili, da ga bomo obravnavali pozneje. Menim, da za predlogom dr. Mitje Mrgoleta tiči o »slovenski solidarnosti« takšno splošno nezadovoljstvo nad diferenciacijo v zdravstvenem varstvu. To je nedvomno dejstvo.
Iz njegovega predloga smo razbrali, da so razlike zelo velike. Rekel pa bi, to
je moje osebno mnenje, da ta predlog zamenjuje kategorije, ker namreč ni
razlik v pravicah iz zdravstvenega zavarovanja. Ce bi primerjali statut skupnosti občine Murska Sobota in skupnosti Ljubljana, bi ugotovili, da so pravice identične, da pa je zadovoljevanje teh potreb zelo različno. Gre tudi za
40 do 50°/» razliko. To se pravi, da ni problem v različnih pravicah, problem
je v različnih potencialnih možnostih za zadovoljevanje teh pravic. To je bila
tudi ena od naših ugotovitev.
Da je temu tako, dokazuje že dejstvo, da smo imeli leta 1956 na papirju
mnogo več pravic zavarovancev kot jih imamo danes. Kljub temu smo takrat
rabili le tri in pol odstotka družbenega proizvoda, da smo danes znižali
pravice v zobozdravstvu; v naravnih zdraviliščih pa rabimo 5 % družbenega
proizvoda. To se pravi, da ni zadeva v pravicah, temveč v potencialnih možnostih za zadovoljevanje teh pravic. Osebno mislim, da bo to izenačevanje v
okviru regij tudi fiksiralo celo razlike v slovenskem prostoru. Ko smo razmišljali o tem, smo kot osnovo za razpravo predlagali vsem prizadetim v tej razpravi glede združevanja skladov zdravstvenega varstva delavcev in kmetov
tri faze izenačevanja in sicer: prva faza naj bi bilo izenačevanje v okviru
regij; druga faza, ki naj bi se uresničila do leta 1976, naj bi bilo izenačevanje
nivoja zdravstvenega varstva na slovenskem območju in kot tretjo fazo smo
si zamislih, da bi tudi kmetje imeli zdravstveno zavarovanje. Da se razumemo,
kmetje imajo zdravstveno varstvo, ne pa zdravstveno zavarovanje, ker zdravstveno zavarovanje vsebuje tudi nadomestila v času bolezni, porodniškego dopusta itd.
Ce sedaj sklenem razmišljanje o konkretnem predlogu občine Sevnica,
menim, da so vsi pravno-tehnični očitki opravičeni. Obstaja pa še vedno nuja,
da v tem zboru o tem enkrat pozneje in na podlagi podatkov, ki jih bo zbral
izvršni svet, podrobno spregovorimo.
Naj povem še neko zaključno misel. Prej smo razpravljali o zavodu SR Slovenije za zdravstveno varstvo. Mislim, da imajo vsa naša razmišljanja o zdravstvenih potrebah genetsko napako, in sicer v tem, da vedno govorimo o manifestiranih potrebah, nikoli pa ne upoštevamo potencialne potrebe. To se pravi,
da naši izračuni, kalkulacije itd. vedno slonijo na manifestiranih potrebah.
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Vi ste zdravstveni delavci in veste, da se te manifestirane in potencialne potrebe
zelo razlikujejo. Zato menim: če bomo kdaj govorili o enakem nivoju zdravstvenega varstva v Sloveniji, moramo to analizirati na podlagi potencialnih
potreb in ne na podlagi manifestiranih. Ce bi to analizirali samo na podlagi
manifestiranih potreb, potem Murska Sobota niti nima večjih potreb kot jih
danes kaže.
Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima Jože Padovan.
Jože Padovan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Mislim, da v dokumentih, ki so pred nami, ni zavržena pozitivna misel predloga
občine Sevnica. Toda s tem predlogom ne bi zagotovili nič večjih pravic oziroma
z osvojitvijo takega predloga ne bi zagotovili večjih pravic zavarovancev. Dejansko je, da potencialne možnosti zdravstvene službe niso take, da bi lahko
zagotovile enako uveljavljanje pravic. Formalnih pravic imamo dovolj na
papirju in ne rabimo še ene več, ki naj bi jo eventualno ponujali za sprejem
takega zakona. Mislim, da mora iti pot samoupravnega dogovarjanja in samoupravne odločitve v drugo smer, kot je v dokumentu poudarjeno.
Spet ponavljam vprašanje združitve kmečkih skupnosti z delavskimi.
Lahko se obrnem na to, da smo pred letom o tem še precej pobožno govorili
in imeli drugačno mnenje o tem, kako bo to realizirano v tako kratkem času
v Novem mestu. Niti polno leto ni preteklo, pa se je ta zamisel v celoti realizirala. Ne bi zavračal te pobude; je pravilna, vendar ne o pravem času. Mi smo
danes v fazi združevanja in odpravljanje razlik v zdravstvenem varstvu, ki
jo moramo doseči in utrditi. Šele potem gremo lahko naprej. Omenil sem že
potencialno možnost zdravstvene službe. Ni zanemariti tudi potencialne ekonomske zmogljivosti republike v tem času. Če bi tudi bila potencialna možnost
zdravstvene službe, je vprašanje, če je potencialna ekonomska možnost zagotoviti dejansko enake pravice vsem zavarovancem v Sloveniji. Sedanja organizacija zdravstvene službe in službe zavarovanja je taka, da če bi bila ta
enotna, bi zahtevala znatno večja materialna sredstva za zagotovitev takšnega
enotnega varstva.
Na koncu mislim, da ni danes čas, da bi samoupravno izvajali z neko
zakonsko prisilo, marveč smo prišli na nov sistem, na podlagi katerega te
stvari urejamo po poti dogovarjanja. Zato iščemo rešitve na tej podlagi in
prepričan sem, da jo bomo v perspektivi, ko bodo dani vsi pogoji, tudi našli.
V sedanjih pogojih moramo torej tak predlog odkloniti.
Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ce se nihče
več ne javi k besedi, zaključujem razpravo in preidemo na glasovanje o predlogu za izdajo zakona, kot ga predlaga skupščina občine Sevnica.
Kdor je za tak predlog, naj glasuje! (5 poslancev glasuje za.) Je kdo proti?
(30 poslancev.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (10 poslancev.)
Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor z večino glasov zavrnil modificirani predlog skupščine občine Sevnica za izdajo zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah
zdravstvenega varstva.
Odrejam 20-minutni odmor.
(Seja je bila prekinjena ob 10.35 in se je nadaljevala ob 11.15.)
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Predsednik dr. Srečko Koren: Nadaljujemo s sejo in prehajamo na
8. točko dnevnega reda, to je na predlog priporočila o organizaciji in
financiranju zobozdravstvene dejavnosti.
Za to točko dnevnega reda ste prejeli naslednje gradivo: predlog priporočila, poročilo odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje, poročilo zakonodaj no-pravne komisije in pripombe republiškega sekretariata za zdravstvo in
socialno varstvo.
Najprej vas opozarjam, da je v poročilu odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje v amandmaju k 1. točki »ugotovitev« nastala tiskovna napaka in naj se beseda »omenjenih« črta in nadomesti z besedo »omejenih«. Prav
tako je treba to popraviti tudi v obrazložitvi tega amandmaja. Treba je popraviti tudi tiskovno napako na strani tri y zadnjem odstavku v prvi vrsti in sicer,
da se besedi »B točki« nadomestita z besedama »D točki«.
Ali želi še ustno obrazložiti predloženo priporočilo in priporočilo matičnega
odbora predstavnika predlagatelja, oziroma poročevalec odbora za zdravstvo in
zdravstveno zavarovanje, poslanec dr. Mitja Mrgole? (Ne.) Ne želi.
Besedo želi članica izvršnega sveta in republiška sekretarka za zdravstvo
in socialno varstvo Zora Tomič.
Zora Tomič: Tovariš predsednik, spoštovane tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da se v imenu sekretariata in izvršnega sveta pridružim
vaši bogati razpravi na terenu, v odborih skupščine in tudi v tem zboru o zelo
aktualni problematiki na področju zdravstva.
Ko spremljamo razpravo o nekaterih nerešenih vprašanjih in dilemah na
področju zobozdravstvenega varstva občanov, zlasti pa o konkretnih predlogih
za reševanje problemov družbenoekonomskega in strokovno etičnega pomena,
ugotavljamo, da že vrsto let tečejo posvetovanja na različnih ravneh. Ob nobeni dejavnosti s področja zdravstva ni bilo sprejeto toliko ugotovitev, sklepov,
priporočil in stališč kot prav o zobozdravstveni dejavnosti.
Vsi ugotavljamo, da je stanje porazno. To ugotavljajo občani v svojih kritikah v zobozdravstvenih čakalnicah in v javni razpravi in v dnevnem časopisju. Isto ugotavljajo zobozdravstveni delavci v svojih strokovnih analizah
o zobozdravstvenem stanju prebivalstva. Torej diagnozo bolezni zobozdravstva
imamo, znana je vsem. Logična pot za razrešitev te družbeno pomembne problematike bi bila hitra in ustrezna terapija, če bi bile odpravljene pomanjkljivosti.
Toda, žal, prav pri ukrepanju se prepogosto srečamo z nerazumljivimi stvarmi,
s paradoksi, absurdi od omahovanja do brezskrbnosti. Ko si torej dejanskega
stanja več ne prikrivamo, ko vidimo popolni nesmisel v tem, da so potrebe
zelo velike, da pa so zobozdravstveni delavci nezaposleni in zmogljivosti neizkoriščene in opremljene ordinacije zaprte, da so ponekod sredstva skladov zdravstvenega zavarovanja, namenjena za zobozdravstveno varstvo občanov, ostala
neporabljena, da se čedalje bolj bohoti črna zobozdravstvena dejavnost in da
je splošno nezadovoljstvo čedalje večje, prav tako tudi splošna zahteva, da se
nakopičene slabosti čim prej odpravijo, pa hkrati ničesar učinkovitega ne ukrepamo, niti nismo ničesar storili. Zavedamo se, da razreševanje tako kompliciranega mehanizma organizacije in financiranja zobozdravstvene dejavnosti ni
enostavno. Ni najbrž niti brez bolečin, niti poceni, toda obstoječe stanje poraja
politične, ekonomske in tudi socialno-medicinske probleme. Zato je tako stanje
nevzdržno. Obstoječa, če smem reči nejasna, vendar tolerantna situacija, je
ustvarila ugodno klimo za ribarjenje v kalnem. Za vse dobičkarje, ki po izgo-

37. seja

233

voru humanosti in etike izkoriščajo in zlorabljajo nastali položaj in tako povečujejo splošno nezadovoljstvo, ko ponovno odkrivamo, to ste storili tudi v vaših
stališčih in ugotovitvah, stare, znane resnice o neskladju med potrebami prebivalstva in možnostmi zobozdravstva. Ko ponovno iščemo krivce zunaj nas,
pozabljamo na drugi strani, da moramo iskati rešitve in jo najti vsak na svojem
delovnem področju tako, da moramo uskladiti možno z želenim in razlikovati,
kaj je primarno in kaj sekundarno in preiti od besed k dejanjem.
Sklepi in stališča socialno-zdravstvenega zbora skupščine Socialistične republike Slovenije z dne 24. 12. 1969 o aktualnih vprašanjih zobozdravstvene službe
so dovolj široka osnova za konkretno akcijo v zdravstvenih domovih, v skupnostih zdravstvenega zavarovanja in v občinskih skupščinah. V socialno-zdravstvenem zboru smo sklenili, da bomo nakopičene probleme začeli reševati in
odpravljati težave ter naše slabosti.
Sedaj si prav gotovo vsi skupaj upravičeno postavljamo vprašanje, zakaj
ti naši sklepi pred tremi leti in stališča niso dala, lahko rečemo, skoraj nikakršnih rezultatov. Ali smo se res zadovoljili samo s sprejetjem sklepov in
stališč, ali je družba postala tako nemočna, ali neobčutljiva za razreševanje te
slabosti, ali morda celo zobozdravstvenim delavcem najbolj ustreza takšno
stanje? Zakaj torej ni stekla usklajena konkretna družbena akcija za sanacijo
tega nevzdržnega stanja?
Ko ocenjujemo naše slabosti na tem področju, prav gotovo ne smemo podcenjevati uspehov, ki smo jih dosegli na področju zobozdravstvenega varstva in
organizacije zobozdravstvene službe. Toda o naših problemih in pomanjkljivostih govorimo ponovno z željo, da bi jih odpravili. Mislim, da moramo biti
toliko pogumni in pošteni ter priznati, da je nezdrav položaj v zobozdravstveni
dejavnosti vzrok in posledica raznih slabosti v financiranju zobozdravstvene
dejavnosti, v pomanjkanju družbenega nadzorstva in najbrž tudi v samih etičnih
načelih posameznih zobozdravstvenih delavcev.
Če torej želimo resno analizirati sedanjo problematiko, moramo vsaj bežno
pregledati razvoj zobozdravstva pri nas. Ugotovimo lahko, da pred vojno skorajda ne moremo govoriti o javni zobozdravstveni službi, ker je praktično ni
bilo. Zato je bilo treba po vojni zobozdravstveno varstvo ustrezno organizirati
in vzgojiti potrebne profile zobozdravstvenih delavcev. Relativno v kratkem
obdobju smo razpletli gosto mrežo zobnih ambulant in dosegli visoko raven strokovnega dela. Vprašanje kadra smo tako uspešno rešili, da imamo v zadnjih
letih več diplomantov zobozdravstvenih profilov, kot smo jih lahko na novo
vključili v javno zobozdravstveno službo.
Prizadevnost in nagrajevanje po delu, po storitvah je vplivalo na storilnost zobozdravstvenih delavcev, ki so prekoračevali delovne norme in delali
prek polnega delovnega časa tako, da v tem obdobju skoraj ni bilo dolge
čakalne dobe in črne zobozdravstvene dejavnosti. Gospodarska oziroma družbena reforma je zahtevala restrikcije v celotni družbeni potrošnji, torej tudi
v zdravstvu, kar se je še posebej čutilo v zobozdravstveni dejavnosti.
Tako smo sedaj v situaciji, ker ni dovolj materialnih sredstev, ker zahteve
in potrebe po hitrejšem razvoju ne ustrezajo našim ekonomskim možnostim,
da omejujemo zaposlovanje zobozdravstvenih delavcev ter onemogočamo dodatno delo nad polnim delovnim časom. Posledice tega so neizkoriščene kapacitete v zobozdravstveni službi, dolge vrste v čakalnicah, dolga čakalna doba,
vedno večje zahteve zavarovancev, konfliktne situacije med zavarovanci in
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zobozdravstvenimi delavci, bohotenje črne zasebne zobozdravstvene dejavnosti,
zmanjšan vpis na stomatologijo, ki v zadnjih letih zaskrbljujoče upada.
Javna zobozdravstvena služba se je v zadnjem obdobju močno zrahljala,
kar je koristilo prodoru črne zasebne zobozdravstvene dejavnosti. Sedanja črna
praksa jemlje ugled zdravstveni službi, zlasti še zobozdravstvenim delavcem,
ustvarja med njimi diferenciacijo in paralizira prizadevnost javne zobozdravstvene službe.
Vse te slabosti se neugodno odražajo v zobozdravstvenem varstvu občanov.
Zaradi tega pričakujemo jasno opredelitev do teh pojavov tudi od samih zobozdravstvenih delavcev. V zadnjem obdobju je ponekod slišati takšne predloge,
ki so po našem mnenju v našem družbenem sistemu nesprejemljivi. V obdobju,
ko čutimo potrebe po spremembah v organizaciji in financiranju zobozdravstvene dejavnosti, lahko ponekod slišimo stališča, da z zobozdravstvom ravnamo
mačehovsko ter da so zobozdravstveni delavci v določeni meri eksploatirani.
Za to je treba iskati rešitev v popolni osamosvojitvi zobozdravstva kot stroke,
saj bo tako osvobojeno lažje postavljalo svoje zahteve pred družbo. Nadalje
je treba iskati rešitev v boljšem materialnem stimuliranju zobozdravstvenih
delavcev, da bi tako obogateni rešili vse probleme, ali je treba iskati rešitev
v vrnitvi zasebne prakse, ki bo rešila ozko grlo v prenapolnjenih čakalnicah in
postala konkurenca javni zobozdravstveni službi. Ta stališča omenjamo zato,
ker so bila javno izražena in ker se z njimi ne moremo strinjati.
Globoko smo prepričani, da kakršnekoli konfrontacije »samostojnega zobozdravstva« z omenjenimi možnostmi družbe ne bo pripeljala do zaželenega izboljšanja položaja zobozdravstvenih delavcev in zobozdravstvenega varstva občanov nasploh. Zobozdravstvena dejavnost je integralni in neločljivi del zdravstvene dejavnosti. Sedanji položaj zobozdravstva je tudi odraz položaja v zdravstvu. Zato moramo iskati in najti rešitev v samoupravnem sporazumevanju in
družbenem dogovarjanju, v uresničevanju ustavnih amandmajev in v ustanavljanju temeljnih organizacij združenega dela in v okviru samoupravnih interesnih skupnosti zdravstvenih delavcev in zavarovancev.
Samo materialno stimuliranje brez jasne opredeljenosti in učinkovitosti
dela in ustreznih strokovnih normativov ter strokovnega nadzora bi prav tako
ne pripeljalo do zaželenih rezultatov. Načelno nagrajevanje po delu in rezultatih dela je neodtujljiva pravica in dolžnost samoupravljaloev znotraj zdravstvene delovne organizacije in v okviru svobodne menjave dela z uporabniki
njihovega dela. Nagrajevanje po delu je ponekod v zdravstvu žal še slabo razvito. Zato pričakujemo, da bo z uvedbo temeljnih organizacij združenega dela
uresničevanje ustavnih načel dalo svoje rezultate. V središču naših skupnih
prizadevanj mora biti skrb za izpopolnitev racionalizacije in notranje organizacije dela, uvedba dveh izmen, delovna disciplina, dosledno izvajanje 42-urnega
delovnega tedna, ordinacijski urniki, odpravljanje pomanjkljivosti pri sprejemanju in naročanju pacientov itd. Vse to lahko dosežemo znotraj delovnih
organizacij z učinkovitim notranjim nadzorom in tudi s strokovno inštrukcijskim
nadzorstvom in kontrolo.
In končno, liberalno dovoljevanje zasebne zobozdravstvene dejavnosti
ne more razrešiti obstoječe problematike zobozdravstvene službe, niti problematike zobozdravstvenega varstva občanov nasploh. Zato nas v tem trenutku
spominja na zahtevo, s katero bi rešili samo ekonomske interese posameznih
zobozdravstvenih delavcev, posameznih zobozdravnikov. To bi pravzaprav
pomenilo, da bi že v organizacijo zobozdravstvenega varstva vgradili socialno
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diferenciacijo, kar je prav gotova iz družbenoekonomskih, političnih in tudi
socialno-medicinskih vidikov nesprejemljivo, saj je smisel javne zdravstvene
službe zagotoviti zdravstveno varstvo vsemu prebivalstvu in ne le določeni skupini.
Kakršnakoli oblika zasebne zobozdravstvene dejavnosti vodi le do izrazitega
socialnega razlikovanja. Tudi zaradi tega ni mogoče iskati rešitve v večji liberalizaciji zasebne zobozdravstvene dejavnosti, temveč v nadaljnji načrtni krepitvi javne zobozdravstvene službe.
Za izboljšanje zobozdravstvenega varstva je torej — po našem mnenju —
potrebno odpraviti subjektivne in druge slabosti v organizaciji in delu zobozdravstvene dejavnosti ter zobozdravstveno varstvo ustrezneje usmerjati. Glede
na to bi se morali pri dogovarjanju o izvajanju in financiranju zobozdravstvene
dejavnosti v letu 1973 sporazumeti o tem, kako povečati raven zobozdravstvenega varstva, povečati intenzivnost dela zobozdravstvene službe, zagotoviti
realizacijo programa zobozdravstvenega varstva, uvesti resnično nagrajevanje
po delu in rezultatih dela in tudi racionalno evidenco ter učinkovito kontrolo
dela. Takšno samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje lahko
prispeva k odpravljanju nakopičenih slabosti in postavi zobozdravstveno varstvo
in zobozdravstvene delavce na tisto mesto, ki jim gre v okviru teh sfer združenega dela.
Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo v tej smeri že
pripravlja koncept družbenega dogovora. Sklepe in poročila vašega zbora je
obravnaval tudi izvršni svet na svoji seji in jim izrazil vso podporo v prepričanju, da bo sleherni dejavnik storil vse, da se stanje v zobozdravstvu sanira.
Storil bo tudi sam, kar je v njegovi moči, še bolj pa republiški sekretariat za
zdravstvo in socialno varstvo.
Predsednik dr. Srečko Koren: Ker je odbor za zdravstvo in zdravstveno varstvo na seji dne 30. oktobra 1972 glede na pripombe zakonodajnopravne komisije, navedene v poročilu te komisije in republiškega sekretariata
za zdravstvo in socialno varstvo sprejel amadmaje, navedene v poročilu tega
odbora, bomo po končani razpravi najprej glasovali o vseh predloženih amandmajih skupaj, nato pa o celotnem predlogu priporočila o organizacij' in financiranju zobozdravstvene dejavnosti.
Pričenjam razpravo! Kdo prosim želi besedo? Besedo ima poslanka tovarišica Anica Okršlar!
Anica Okršlar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
S pripombami oziroma s pomisleki zakonodajno-pravne komisije se strinjam.
Glede na to, kar je povedala tovarišica sekretarka, bi morali tudi sprejeti
energične ukrepe, kajti če zopet sprejmemo samo priporočila, kot smo jih
že sprejemali pred tremi leti, to ne bo rodilo uspeha.
Podpiram pripombe republiškega sekretariata za zdravstvo in predlagam,
da naš zbor sprejme sklep, da bi recimo že čez 6 mesecev proučil, kako se ta
priporočila izvajajo. Ponovno bi poudarila, da je v vseh dokumentih podčrtano,
da je rešitev problema zobozdravstvene dejavnosti edino v javni zobozdravstveni službi. Naš zbor je to stališče podprl. Zato ponovno predlagam, da sprejmemo sklep, da bomo čez toliko časa kontrolirali, kako se priporočila izvajajo. Omenila bi še to, kar zadeva financiranje, da bi moral biti glede tega
napravljen nek izračun, koliko sredstev naj odmeri skupnost zdravstvenega
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zavarovanja za te namene. Kajti če sprejmemo sklep, da je rešitev te problematike v javni zobozdravstveni službi, potem ima to za posledico tudi več
sredstev. Vsi vemo, da je zobozdravstvena služba s stroji in z instrumentarijem
zelo revna in da ji je treba zato pomagati, če hočemo vsaj delno modernizirati
zobozdravstveno dejavnost. Zato so potrebna sredstva, kar bi morali upoštevati tedaj, ko bomo sprejemali instrumente ekonomske politike za leto 1973.
Osebno smatram, da nikakor ne morem sprejemati priporočil, če jih ne
upoštevamo, saj je potem brezpomembno, da taka priporočila sploh sprejemamo.
Hvala lepa!
Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Kdo želi še besedo? Besedo
ima poslanec Miroslav Kosi.
Miroslav Kosi: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Ce bi se pred tremi leti, ko smo sprejeli predloge, stališče in sklepe, tako
energično zavzeli za to stvar, bi bilo danes stanje bistveno drugačno kot je.
Zaradi tega pravzaprav ne moremo ponovno apelirati na delovne organizacije
— povsem upravičeno — in na komunalne skupnosti. To smo že vendar storili.
Samo manjkala je družbena in strokovna podpora s strani sekretariata za
zdravstvo, da bi odločno vodili in izpeljali akcijo.
Tovarišica sekretarka je dejala — in to me zadovoljuje — da se bo s to
akcijo stanje izboljšalo na podlagi družbenega dogovora in da tak koncept pripravlja tudi sekretariat za zdravstvo. Samo tako bomo vpletli vse odločujoče
dejavnike, ki vplivajo na to, da zobozdravstveno varstvo ne napreduje. Ugotovili smo, da je sredstev za zobozdravstvo premalo. Zato smo dali določene predloge tudi komunalnim skupnostim, vendar je bilo v praksi storjeno bore malo.
Nas torej bije greh iz preteklosti. Tovarišica sekretarka je dejala tudi, da
je bilo zobozdravstvo po prvi reformi najbolj prizadeta zdravstvena dejavnost.
Čeprav so zobozdravstveni delavci opozarjali na to, niso naleteli na tisti odmev
kot smo si ga želeli. Zobozdravstveni delavci so tudi skušali ob sklepanju
pogodb za leto 1972 dobiti več sredstev. Samo poglejmo, na kakšnih osnovah
je slonel ta dogovor. Vzame se realizacija v letu 1971 plus realizacija za predvideno povečanje števila zavarovancev. To je bil tisti okvir, v katerem so se
naredili finančni izračuni, kar je potem tudi narekovalo prispevno stopnjo.
Na novo smo zaposlili zobozdravstvene delavce; vendar samo nadoknaditi pomanjkljivosti iz preteklih let je bilo absolutno premalo.
Ce hočemo zdaj dobiti neke realne številke o tem, koliko in kaj bi bilo
potrebno, moramo poenotiti delovne normative tako, da bodo le-ti v Sloveniji
kolikor toliko enotni ali pa povsem enotni. Iz poročila zveze skupnosti zdravstvenega zavarovanja vidimo namreč precejšnja odstopanja. Sicer to po mojem
ni povsem resničen prikaz, če prikazujemo število storitev od 1,4 do 3, ne da
bi imeli to tudi faktorsko ovrednoteno. Ko bo to vprašanje enotno rešeno,
potem bomo tudi lahko vedeli, da ne bomo mogli takoj zbrati vsa sredstva,
marveč bo to prvi korak k razčiščevanju tega vprašanja.
Vzemimo vprašanje participacije. Velikokrat se je skušalo rešiti to vprašanje po skupnostih in vendar se je to zmeraj odlagalo, češ, to moramo rešiti
v slovenskem merilu. Tudi sam sem mnenja, da bo treba na področju participacije nekaj storiti. Podpiram izvajanje predgovornice, ki je zahtevala, da
na podlagi družbenega dogovora v določenem času, recimo v roku 6 mesecev,
proučimo in ugotovimo, kaj se je na tem področju tudi storilo. Hvala lepa!
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Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala lepa! Kdo še želi besedo? Besedo ima dr. Zoran Arnež, predsednik društva zobozdravstvenih delavcev Slovenije.
Dr. Zoran Arnež: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci.
Najprej bi se rad zahvalil tovarišici sekretarki, ki je lepo in pošteno ocenila stanje zobozdravstvenega varstva naših ljudi. Hkrati bi rad povedal njej
in vam vsem, da zobozdravstveni delavci v Sloveniji s sedanjim stanjem nismo
zadovoljni. Moram povedati in ponoviti tisto, kar je sekretarka v svojem preglednem referatu povedala o tej zadevi in sicer, da je to stvar razvoja, da
smo prišli od tistih prvih poletov, ko smo gradili zdravstvo in s tem tudi
zobozdravstvo, šolstvo, ko smo šolali kadre in tako dalje, v tisto fazo, o kateri
smo že govorili, ko je zmanjkalo sredstev. Prišli smo v fazo, ko je bila izbrana
zobozdravstvena dejavnost za to, da bi na njej preizkušali nekakšno vzgojo z
uvajanjem participacije s ciljem, da bi občani ločevali nad potrebami in željami. S tistim trenutkom je bil to vzrok, zaradi katerega je zobozdravstvena
služba morala vnesti v svoje ordinacije še en del in sicer tako imenovani administrativni blagajniški del, saj je bilo treba začeti pobirati denar v ordinacijah.
Analize so pozneje pokazale, da ta dodatni vir financiranja ne zadošča. Zlasti
ne, ker so šla vsa naša prizadevanja v smer, da je treba z graditvijo zobozdravstvenega varstva in te dejavnosti nadaljevati zlasti tam, kjer je bila
najbolj zanemarjena, kjer ta dejavnost sploh ni bila razvita. Torej pri zobozdravstvenem varstvu otrok, šolarjev, mladine. Ko smo se tega zavedali, smo
naenkrat spoznali, da sredstva, ki so bila dana po raznih razdelilnikih zobozdravstvu, naenkrat zmanjkujejo. Edini smo reorganizirali to službo po Sloveniji s tem, da smo del naših kadrov in tudi del ordinacij namenili izključno
otrokom in mladini. S tem se je ta razkorak med potrebami in možnostmi
seveda še povečal. Tako danes še nismo zadovoljni s tem, kar si prizadevamo
in sicer, da bi zajeli čimveč otrok in mladine. Smo šele na začetkih v večjih
centrih Slovenije, v drugih delih republike tega še ne zmoremo. Tudi v večjih
centrih smo šele na začetku, kaj šele, da bi lahko zajeli vse otroke in jih tudi
pravočasno oskrbeli. Zaradi tega opažamo to, kar komisija za zdravstveno
varstvo študentov na naši univerzi na vsaki seji ugotavlja, da ni lahko naši
visokošolski populaciji. Vsako leto dodamo še nekaj zobozdravstvenih kadrov,
ki bodo skušali nadomestiti vse tisto, kar je bilo tekom šolanja zamujeno in
izgubljeno. To je napačna pot. Kadri, ki so določeni, da čuvajo zdravje naših
visokošolcev, se bistveno številčno ne bi smeli krepiti. Tukaj naj bi veljali naši
kadrovski normativi. Zato pa bi se morah krepiti kadri na terenu, kjer jih ni
in kjer jih verjetno v doglednem času niti ne bo. Vemo, če bi samo želeli
pokriti minimalno in po vseh dogovorjenih republiških normativih že sprejeto
število in četudi sredstva dobimo, nimamo kadrov. Nekaj jih je, ki so brez dela,
ki se nenehno oglašajo v naših večjih centrih in iščejo delovna mesta, vendar
tam, kjer bi jih najbolj potrebovali, se niti ne oglašajo, oziroma od tam še
odhajajo. To je torej problem zdravstvenega in s tem seveda tudi zobozdravstvenega varstva prebivalstva.
Hvaležen sem tovarišici sekretarki tudi zato, ker je jasno in glasno poudarila, da je zobozdravstvo integralni del zdravstva in da se vse tisto, kar se
pojavlja v zobozdravstvu, verjetno po isti logiki pojavlja tudi v zdravstvu. Torej velja vse to, o čemer danes razpravljamo, tudi za kompleksno zdravstvo,
bolj ali manj in seveda s subjektivnimi in objektivnimi pojavi. Zaradi tega sem
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hvaležen, da se stvari tako obravnavajo. Res je, da samo zobozdravstvo, tudi
če ga še tako zadolžimo, tega družbenega bremena ne zmore, ker mi praktično
razpolagamo samo s svojo fizično silo. Pripravljeni smo, da delovni čas izkoristimo do skrajnosti, da uvedemo turnuse od jutra do večera in da predlagamo
v programe za leto 1973 prioritetne naloge. Bil sem na neki seji, kjer je bilo rečeno, da moramo razmisliti o tem, kaj je predvideno v razvoju za leto 1973.
Verjetno bo treba storiti majhen skok glede na določene prioritetne naloge v
zobozdravstveni službi sploh, ker le-ta sodi med osnovno zdravstveno varstvo
prebivalstva. Društvo zobozdravstvenih delavcev Slovenije v celoti podpira to,
kar je dejala tovarišica sekretarka ob citiranem akcijskem programu, ko je
sama predlagala določene sklepe. Te v oeloti podpiramo, ker je za nas sedanje
stanje nevzdržno. Nevzdržno je, da bi bili kot javni zdravstveni delavci redno
izpostavljeni javnemu pritisku zaradi težav, ki tarejo nas vse.
Zaradi tega vas prosim, da razumete zobozdravstveno službo v tem smislu,
da se problemi, ki se pojavljajo, tudi konkretno objektivno in subjektivno obravnavajo in da se potegnejo tozadevne posledice. Vendar naj se istočasno tudi
pove, koliko ta služba zmore s temi kapacitetami in s temi ljudmi, za toliko je
odgovorna, od tedaj dalje pa vsega tega ne zmore. Analize; ki jih je navedla
tovarišica sekretarka, so toliko objektivne, ker so vzete iz podatkov, s katerimi
se vsak dan srečujemo na terenu in pri našem vsakdanjem delu. Te analize
dokazujejo, da smo prišli do določene meje. Četudi podvojimo storilnost in normative, potem bomo v najboljšem primeru tam, ko smo zmogli pokrivati 30, 40
morda 50 io/o potreb in ne želja v večjih centrih. Tam, kjer ni kadra, ne zmoremo ničesar. Tam smo šele na začetku, da ne govorim o strokovnem izpopolnjevanju kadra, ki je potreben za dispanzersko delo na terenu. Potrebne so še
dodatne edukacije, kajti res je, da je to šolanje dalo določeno izobrazbo v
smislu vsakdanjega rutinskega dela.
Res je, da je zgodovina, ki jo je nakazala tovarišica sekretarka, pustila tudi
v naših kadrih določene tradicije, določena gledanja, ki jih moramo spremeniti
tekom razvoja v določenem smislu. Skušamo jih spremeniti, vendar sami ne
zmoremo vsega. Zato smo hvaležni za vso družbeno pomoč, ki jo dobivamo.
Vendar je to stvar časa in prepričan sem, da bo čas vse postavil na svoje
mesto. Določene stvari se lahko spremenijo tudi čez noč. Vendar je res, da je
tisti human odnos, tisto varstvo otroka, mamice, delavca in tako dalje, odvisno
od posameznika na delovnem mestu. Ta posameznik je tak, kakršen je. Ne bi
hotel obljubljati nekaj, za kar ne morem dati poroštva, vendar lahko rečem,
da bomo zobozdravstveni delavci Slovenije na svojih delovnih mestih dokazali
to, kar smo že v preteklosti, če nam bo dana možnost, da delamo, in možnosti
za dodatno delo, za podaljšani delovni čas. Skratka povsod tam, kjer se kažejo
potrebe za dodatne zaposlitve. Potem bodo verjetno problemi, ki se danes kažejo v akutni obliki, lažje rešljivi. Zobozdravstvena služba bo skušala s pravilniki in z vsemi možnimi instrumentariji prispevati k najbolj ugodnim rešitvam. Vendar to ni samo stvar zobozdravstvenih delavcev, ki predstavljajo
le del zdravstvenih kolektivov na terenu. S to izjavo se ne želim distancirati od
prispevka oziroma od prizadevanja, da bi pač skušali nuditi maksimum. Lahko
vam povem, da smo ustvarili že koristne stike z občinskimi skupščinami. Kjer
delam, so občinske skupščine in tudi delovne organizacije pokazale pripravljenost, nudijo prostore in tudi osnovna sredstva. Govorim za območje zdravstvenega doma Ljubljana. Seveda bo nastala dilema, kje dobiti potreben kader.
Ko bo šlo za to vprašanje, bo nastala situacija, ko bo morda zdravstveni dom
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želel nastaviti kader, pa ga ne bo mogel, ker velja določeni dogovor. Na drugI
strani imamo- tudi institucije, ki prav tako nudijo zobozdravstveno varstvo
prebivalstva v ožji skupini, vendar imajo morda večje možnosti ali večjo
usmerjenost v tem smislu, da za dodatno varstvo organizirajo dodatna delovna
mesta. Torej gre za probleme, ki so v diskrapanci. Pridružujem se vsem tistim,,
ki so govorili o enotnem konceptu, o enotni organizaciji v slovenskem prostoru, o enotnem evidentiranju, nagrajevanju in seveda tudi o enotnem poročanju in o analizi, ki naj bi bila čez šest mesecev ponovno razgrnjena pred vami
in ki naj bi pokazala rezultat naših skupnih prizadevanj.
Predsednik dr. Srečko Koren: Kdo še želi besedo? Besedo ima poslanec, dr. Milan Hodalič.
Dr. Milan Hodalič: Tovariš predsednik, spoštovani kolegi! Razprava
predsednika društva zobozdravstvenih delavoev me je spodbudila na neko
misel, za katero bi rad slej ali prej slišal konkreten odgovor.
Znano je, da s podeželja beži zdravstveni kader. Veste, danes dobiti zdravnika za oddaljena območja, je praktično nemogoče. V tem forumu sem že povedal, da se nam je dogodilo celo to, da smo za območje mesta LjubljanaSentvid kljub trem razpisom zdravnika splošne prakse, ostali brez odziva. Kako
je z zdravstvenim kadrom na podeželju, veste sami. Veste, kako je tam, kjer je
velika -večina kmečkega prebivalstva in kjer so območja tudi socialno zaostala.
Toda kljub temu ima, če gledam perspektivo, zdravnik splošne medicine še
nekaj upanja. Letos se je namreč vpisalo na medicinsko fakulteto približno
118 ali 119 slušateljev. Ce računamo na osip, bo nastal težak položaj. Če sem
pravilno informiran, zobozdravstvena služba tudi s tem prilivom nima računati,
kajti v letošnjem letu se je na stomatološko fakulteto vpisalo 12 slušateljev,
od tega 4 Slovenci. Mislim, da mora o tem problemu spregovoriti tudi naša
skupščina.
Predsednik dr. Srečko Koren: Se kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.)
Ker se nihče ne javi k besedi, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje.
Na glasovanje dajem vse amandmaje odbora za zdravstvo in zdravstveno
zavarovanje s seje dne 30. oktobra 1972, ko so razvidni iz predloženega poročila
tega odbora.
• Kdor je za, naj prosim glasuje! (42 poslancev glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je zbor z Večino glasov sprejel amandmaje odbora.
Sedaj dajem na glasovanje celotni predlog priporočila. Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi poslanci glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor soglasno sprejel priporočilo o
organizaciji in financiranju zobozdravstvene dejavnosti. Zbor je tudi soglasen
s tem, da po 6 mesecih ugotovi, kako se to priporočilo izvaja.
Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, in sicer na predlog sklepov in priporočil glede nočnega dela žena in mladine.
Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli: predlog sklepov in priporočil ter informacijo o nočnem delu žena in mladine ter mnenje odbora za
socialno in otroško varstvo našega zbora k predlogu sklepov in priporočil.
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Za sprejem predloga sklepov in priporočil glede nočnega dela žena in mladine sta pristojna republiški zbor in enotni zbor delovnih skupnosti. Naš zbor
se vključuje v obravnavo o tej problematiki le kot zainteresirani zbor, ki bo
posredoval svoje mnenje pristojnima zboroma.
Želi predlagatelj predlogov sklepov in priporočil, to je predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti predloženi dokument? Ne želi. Zeli poročevalec
odbora za socialno in otroško varsto poslanka dr. Lidija Andoljšek-Jeras še
ustno obrazložiti poročilo odbora. (Zeli.)
Besedo ima poslanka dr. Lidija Andoljšek-Jeras.
Dr. Lidija Andoljšek: Tovariš predsednik, tovarišioe in tovariši
poslanci! Čeprav se socialno-zdravstveni zbor vključuje v obravnavo nočnega
dela žensk in mladine le kot zainteresirani in ne kot odločujoči zbor, je naš
odbor za socialno in otroško varstvo zelo podrobno obravnaval predloženo gradivo. To gradivo se nam zdi tako pomembno, da bi želela nekatere vidike naše
razprave še ustno obrazložiti.
Odbor je ugotovil, da ne spoštujemo mednarodnih konvencij na podlagi katerih je nočno delo žensk in mladoletnih delavcev v industriji in gradbeništvu
pa tudi v prometu načelno prepovedano. Nočno delo žensk v teh dejavnostih pri
nas namreč ni izjema, temveč postaja vse bolj običajna delovna obveznost. Vsa
naša prizadevanja za reševanje teh vprašanj so bila dosedaj preveč kampanjska
in premalo učinkovita. Le tako si lahko razlagamo, da je število zaposlenih
žensk v industriji v SR Sloveniji, ki delajo v nočnih izmenah, naraslo v obdobju 1969. do 1971. leta od 15 523 na 19 415, medtem ko se je število mladoletnih
delavcev v tem času povečalo od 501 na 640.
Ob obravnavanju nočnega dela žensk in mladine v industriji, zlasti v tekstilni industriji, v kateri je zaposlenih v SR Sloveniji kar 76,5'%» žensk, smo
bili soočeni z nekaterimi specifičnimi problemi in potrebami delovnih organizacij. Izhajajoč iz realne situacije smo ugotovili, da nočnega dela ne bomo
mogli nikoli povsem odpraviti, da pa moramo storiti vse, da ga bomo čimbolj
zmanjšali. Hkrati moramo zagotoviti delavkam v nočnih izmenah vsaj take
delovne pogoje kot jih imajo v dnevni izmeni, ustrezno zdravstveno in otroško
varstvo ter podvzeti druge ukrepe, ki bistveno vplivajo tako na produktivnost
kot tudi na fizično in psihično počutje zaposlenih žensk.
Nerazumljivo je, da moramo sprejemati priporočila in sklepe, da bi uresničili konvencije, ki jih je Jugoslavija kot podpisnik dolžna izpolnjevati že od
30. 12. 1955, to je od dneva, ko jih je ratificirala. Upamo, da bodo vendarle ti
sklepi in priporočila doprinesli k ustvarjanju primerne družbene klime in da
bodo pokazale zlasti delovne organizacije, kjer prizadete ženske in mladoletniki
delajo in ustvarjajo dohodek, večjo pripravljenost za njihovo izvajanje. Prav
tako pričakujemo tudi od odgovornih družbenih, strokovnih in političnih dejavnikov, da bodo storili vse za spoštovanje konvencij in drugih zakonskih predpisov v zvezi z zaščito žensk in mladoletnih oseb.
Ob tem, ko razpravljamo, kako bi morali in kako naj bi zadostili pogojem
konvencij, smo člani odbora obravnavah nočno delo nasploh. Ugotovili smo,
da smo sicer v načelu pripravljeni storiti vse, da bomo nočno delo žensk in mladoletnih delavcev v industriji zmanjšali na minimum, da pa ostajamo zelo ravnodušni ob vprašanju nočnega dela tistih delavk, ki bodo morale prav zaradi
posebnosti delovnega procesa delati v nočnih izmenah vso svojo delovno dobo.
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Po podatkih ustreznih služb je bilo julija 1972 v SR Sloveniji 582 466 zaposlenih, od tega 42,4 10/o žensk. Največ žensk in sicer 79,5 je zaposlenih v so>cialno-zdravstvenih dejavnostih. Njim sledijo ženske v gostinstvu in turizmu
73,9 '%> in nato v kulturnoprosvetni dejavnosti 60,8 %. Po istih virih je v industriji zaposlenih 42 %, v gradbeništvu pa 10,7 '%> žensk. Pretirano bi bilo trditi,
da vse zaposlene ženske v zdravstvu, gostinstvu, prometu, PTT in v nekaterih
drugih družbenih službah opravljajo nočno delo. Žal, ti podatki niso dostopni,
zato se bom v nadaljnjem izvajanju omejila le na področje zdravstva.
V zdravstvu opravlja nočno delo veliko število žensk z različno izobrazbo
na različnih delovnih mestih. Vse te ženske opravljajo nočno delo ne glede
na to, ali imajo zanj optimalne delovne pogoje, urejeno varstvo otrok, primerno prehrano in ustrezno nagrajevanje. Nočno delo sprejemajo kot del svojih poklicnih dolžnosti. Od tod tudi prepričanje, da je urejevanje teh problemov
stvar žensk samih, ne pa zdravstvene delovne organizacije kot celote. Tak odnos vodi tudi do napačnih sklepov zaposlenih žensk samih. Te namreč teh problemov sploh ne postavljajo pred samoupravne organe in pred delovni kolektiv
ter tudi me terjajo določenih ukrepov.
Pri obravnavanju nočnega dela žensk se vedno znova vračamo na osrednje vprašanje, s katerim se srečujemo vsak dan v različnih inačicah: vprašanjem
zaposlovanja žensk nasploh in z vprašanjem posebnega varstva zaposlene ženske. O vprašanju zaposlovanja žensk načeloma ne bi govorila. Zdi se mi pa,
da bi posebne oljašave na delovnem mestu, kjer mora vsak zaposleni, ne glede
na spol zadostiti zahtevam delovnega mesta, prav gotovo ne bi bile primerne,
ker bi za ženske omejevale možnosti njihovega poklicnega dela in napredovanja. Osebno sem pristaš teze, da je treba zaposleno žensko čim bolj razbremeniti zunaj delovnega mesta. Pod temi razbremenitvami mislim vse oblike moči,
ki bi jih morala zaposlena ženska biti deležna od svoje delovne organizacije
in širše družbene skupnosti. Ta pomoč mora biti v primerih, ko delavke opravljajo nočno delo, še mnogo bolj organizirana in učinkovita. Družbena odgovornost za reševanje teh vprašanj je v delovni organizaciji bistvenega pomena,
čeprav je nujno potrebno, da so ženske same subjekti teh prizadevanj in ne
samo pasivni opazovalci. Velikokrat smo bili priča, da so zdravstvene delavke
odhajale v druge delovne organizacije ne samo zaradi večjih dohodkov, temveč
predvsem zaradi boljših delovnih pogojev. Nekatere zdravstvene delovne organizacije, na primer klinične bolnišnice v Ljubljani, so se že soočile s temi problemi in sprejele ustrezne ukrepe za izboljšanje teh razmer. Menim, da je potrebno izboljšati delovne pogoje vsem zaposlenim ženskam, ki delajo v nočnih
izmenah, ne glede na panogo, v kateri s© zaposleni in ne glede na naše obveznosti do mednarodnih konvencij.
Zato predlagam socialno zdravstvenemu zboru, da zaprosi odgovorne republiške upravne organe, da pripravijo informacijo o nočnem delu žensk nasploh in o ukrepih za njihovo varstvo. Hvala.
Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Začenjam razpravo. Kdo, prosim, želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce se nihče ne javi k besedi, zaključujem
razpravo.
Naš zbor bo mnenje, ki se je izoblikovalo na seji odbora za socialno in
otroško varstvo in na današnji seji zbora, posredoval pristojnima zboroma.
S tem je dnevni red seje izčrpan in zaključujem 37. sejo socialno-zdravstvenega zbora skupščine SR Slovenije.
(Seja je bila končana ob 12.10.)
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38. seja
(27. novembra 1972)
Predsedoval: dr. Srečko Koren,
predsednik socialno-zdravstvenega zbora
Začetek seje ob 11. uri.
Predsednik dr. Srečko Koren: Tovarišice in tovariši poslanci! Začenjam 38. sejo socialno-zdravstvenega zbora, ki sem jo sklical na podlagi 168.
člena ustave Socialistične republike Slovenije in 54. člena poslovnika socialnozdravstvenega zbora.
Odsotnost so opravičili naslednji poslanci: dr. Vida Gerbec, Miroslav Kosi
in dr. Ciril Bratuž.
Ugotavljam, da je zbor sklepčen.
Na sejo zbora so bili vabljeni: izvršni svet skupščine SR Slovenije, republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva, republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, republiški odbor sindikata delavcev družbenih dejavnosti Slovenije, republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo, Zveza
skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev Slovenije, Zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov Slovenije, skupnost zdravstvenih delovnih organizacij Slovenije in Slovensko zdravniško društvo.
Vabljene goste pozdravljam in jih vabim, da sodelujejo v razpravi.
Za današnjo sejo zbora predlagam naslednji dnevni red:
1. odobritev zapisnika 37. seje zbora;
2. poslanska vprašanja;
3. predlog predsedstva skupščine SR Slovenije za mandatarja za sestavo
republiškega izvršnega sveta in predlog mandatarja za sestavo izvršnega sveta
in za imenovanje republiških sekretarjev (mnenje);
4. predlog za ratifikacijo načrta za sodelovanje med zveznim sekretariatom
za delo in socialno politiko Socialistične federativne republike Jugoslavije in
ministrstvom Ljudske republike Madžarske v letih 1971, 1972 in 1973 (soglasje);
5. izvajanje družbenega dogovora o izhodiščih za izvajanje in financiranje
zdravstvenega varstva v letu 1972.
Se strinjate s predlaganim dnevnim redom? (Da.)
Ce dovolite, predlagam, da bi zamenjali drugo in tretjo točko dnevnega
reda in sicer tako, da bi takoj po odobritvi zapisnika odobravali najprej 3. točko
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dnevnega reda, nato pa sedanjo drugo, ki bi postala s tem 3. točka. Se strinjate
s tem mojim predlogom? (Da.) Hvala.
Ker drugih pripomb ni, ugotavljam, da je predlagani dnevni red s spremembo, ki sem jo predlagal za današnjo sejo zbora, sprejet.
1. točka dnevnega reda je odobritev zapisnika 37. seje zbora.
Osnutek zapisnika ste prejeli. Ima morda kdo kakšno pripombo k zapisniku? (Ne.)
Ker pripomb ni, ugotavljam, da je zbor zapisnik 37. seje socialno-zdravstvenega zbora sprejel soglasno kot je predložen.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je predlog predsedstva skupščine SR Slovenije za mandatarja za sestavo republiškega izvršnega
sveta in predlog mandatarja za sestavo izvršnega sveta in za imenovanje republiških sekretarjev.
Na skupni seji vseh zborov smo že poslušali obrazložitev predsedstva skupščine k predlogu za izvolitev mandatarja za sestavo izvršnega sveta ter obrazložitev mandatarja tovariša Andreja Marinca o sestavi izvršnega sveta in o njegovem bodočem delu.
Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli: predlog predsedstva
skupščine SR Slovenije za izvolitev mandatarja za sestavo izvršnega sveta skupščine SR Slovenije, sklep predsedstva in izvršnega odbora republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije o predlogu za kandidata
za mandatarja za sestavo izvršnega sveta skupščine SR Slovenije; — poročilo
izvršnega odbora republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva
Slovenije o poteku predlaganja možnih kandidatov za predsednika izvršnega
sveta skupščine Socialistične republike Slovenije pa ste prejeli z vabilom na
skupno sejo vseh zborov skupščine SR Slovenije.
Naknadno ste še prejeli: predlog mandatarja za sestavo izvršnega sveta
in za imenovanje republiških sekretarjev; mnenje komisije za volitve in imenovanja k predlogu mandatarja za sestavo izvršnega sveta in za imenovanje
republiških sekretarjev in predlogov odloka o izvolitvi predsednika in članov
izvršnega sveta.
Na podlagi 9. in 10. člena odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika
skupščine Socialistične republike Slovenije obravnavajo zbori delovnih skupnosti na svojih sejah tako predlog za kandidata za predsednika izvršnega sveta
kot tudi predlog za sestavo izvršnega sveta in za imenovanje republiških sekretarjev ter sprejmejo mnenja, ki jih posredujejo republiškemu zboru, ki je pristojen za odločanje o teh predlogih.
Pričenjam razpravo o predloženih aktih. Kdo, prosim, želi besedo? (Nihče.)
Če se nihče ne javi k besedi, zaključujem razpravo in predlagam, da sprejme
zbor naslednje mnenje:
Socialno-zdravstveni zbor je na podlagi 9. in 10. člena odloka o sprembah
in dopolnitvah poslovnika skupščine Socialistične republike Slovenije na seji
dne 27. novembra 1972 razpravljal:
a) o predlogu predsedstva skupščine SR Slovenije, da se za mandator j a
za sestavo izvršnega sveta skupščine Socialistične republike Slovenije izvoli tovariš Andrej Marine, sedanji sekretar sekretariata centralnega komiteja Zveze
komunistov Slovenije;
16»

244

Socialno-zdravstveni zbor

b) o predlogu mandatarja Andreja Marinca za sestavo izvršnega sveta in
za imenovanje republiških sekretarjev, oziroma o predlogu odloka o izvolitvi
predsednika in članov izvršnega sveta skupščine Socialistične republike Slovenije.
Socialno-zdravstveni zbor se je z omenjenimi predlogi strinjal.
Kdor se strinja s predlaganim mnenjem, naj prosim dvigne roko! (Vsi po>slanci dvignejo roko.) Je kdo preti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je bilo predlagano mnenje sprejeto soglasno.
Mnenje bom takoj posredoval predsedniku republiškega zbora.
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na poslanska vprašanja.
Na poslanski vprašanji poslanca dr. Mitje Mrgoleta, ki ju je postavil na 34.
seji zbora dne 29. septembra tega leta, bo v imenu izvršnega sveta odgovorila
Zora Tomič, članica izvršnega sveta in republiška sekretarka za zdravstvo in
socialno varstvo.
Zora Tomič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Tovariš dr. Mitja Mrgole, poslanec socialno-zdravstvenega zbora skupščine Socialistične republike Slovenije je že 4. oktobra postavil med drugim tudi izvršnemu svetu Socialistične republike Slovenije poslansko vprašanje glede obsega
in kvalitete zdravstvenega varstva na posameznih območjih SR Slovenije.
Izvršni svet je že takrat zaprosil tovariša poslanca in zbor za odložitev
odgovora na kasnejši čas, da bi lahko zbrali dokumentacijo za odgovor in ga
uskladili z ostalimi. Do tega — žal tudi zaradi dela v zvezi z združevanjem
skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev in kmetov, ni prišlo. Ker menimo, da ni mogoče nadalje odlašati z odgovorom, daje izvršni svet na naslednja
vprašanja svoj odgovor.
1. Ali ste že obravnavali oziroma proučili razlike glede obsega in kvalitete
zdravstvenega varstva na posameznih območjih SR Slovenije in če ste, kakšno
je vaše stališče o tem vprašanju?
2. Kaj menite o ustanovitvi solidarnostnega sklada, ki naj bi omiljeval
razlike glede zdravstvenega varstva na posameznih območjih SR Slovenije?
Odgovarjamo: Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo je
že izdelal in predložil v obravnano tako izvršnemu svetu kot skupščini gradiva,
ki prikazujejo stanje zdravstvene službe in s tem posredno tudi raven zdravstvenega varstva v Sloveniji po posameznih območjih. Zato mi dovolite, da jih
citiram:
Organizacija in strokovna usposobljenost bolnišnic SR Slovenije, informacija o usposobljenosti zdravstvene službe za izenačevanje pravic iz zdravstvenega varstva delavcev in kmetov, informacija o dosedanjem poteku javne razprave o organizaciji in financiranju zobozdravstvene dejavnosti, programske
teze in prioritetne naloge srednjeročnega okvirnega programa razvoja zdravstvenega varstva SR Slovenije v letu 1971—1975.
Nadalje se pripravlja na podlagi verifikacijskega postopka poročilo o lekarniški službi, v nekaj dneh bo predloženo v obravnavo gradivo o osnovni
zdravstveni službi in o sanitarni inšpekciji ter program zobozdravstvenega varstva v Sloveniji za leto 1973. V njih najdemo potrdilo zagotovitve tovariša poslanca, da sta obseg in kvaliteta zdravstvenega varstva na posameznih območjih
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SR Slovenije različna in neenakomerna. Razloge za to je treba iskati tako v
gospodarski moči teh območij, v njihovi sposobnosti zagotoviti dovolj denarja
za razvoj zdravstvene službe in za njeno funkcioniranje kot tudi v neenakomerni
porazdelitvi kadrov tej slabi funkcionalni usposobljenosti zdravstvenih delovnih organizacij.
Naše stališče je, da je treba postopno odpravljati vzroke, ki pogojujejo to
kritično stanje. Menimo, da ukrepi in akcije za razvoj nerazvitih območij v
Sloveniji, nadalje izenačevanje pravic iz zdravstvenega varstva delavcev in
kmetov, naloge iz programa za odpravljanje neopravičenih socialnih razlik kot
tudi petletni program družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije in še posebej
zdravstva, računajo s tem stanjem in predvidevajo tudi ustrezne ukrepe.
O teh dokumentih bo še tekla razprava v tem domu. Prepričana sem, da
boste ob tej priliki še bolj poudarili kritična stanja in terjali še odločnejše oziroma konkretnejše ukrepe, kar bo stimuliralo delo in odgovornost tako samoupravnih kot strokovnih dejavnikov.
Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo bo v skladu s svojo
funkcijo storil vse, kar mu nalagajo zakonodaja in sklepi oziroma stališča tega
zbora.
Zato menimo, da lahko tudi ustanovitev solidarnostnega sklada prispeva
k zmanjšanju razlik v zdravstvenem varstvu med posameznimi regijami, vendar to ne more biti edini ukrep. Ustanovitev takega sklada mora biti plod samoupravne odločitve zavarovanoev samih. Priznati moram, da se je tudi v našem sekretariatu pri pripravi prve zasnove samoupravnega organiziranja in povezovanja zavarovancev in zdravstvenih delavcev v skupni interesni skupnosti
izoblikovala ideja o takem skladu, vendar v povezanosti z drugimi ukrepi, zlasti
še v zvezi s kadri in uposobljenostjo zdravstvene službe.
Glede na to, da bodo v kratkem vsa gradiva v tem domu, prosim tovariša
poslanca, da se zadovolji s tako splošnim odgovorom. Hvala.
Predsednik dr. Srečko Koren: Ker poslanska vprašanja dr. Mitje
Mrgoleta zadevajo tudi Zvezo skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev
Slovenije in Zvezo skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov Slovenije, prosim predstavnika omenjenih zvez na odgovor.
Besedo ima glavni tajnik Zveze skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev Slovenije, Jože Piano.
Jože Piano: Opravičujem se tovarišem in tovarišicam poslancem, ker
danes meritornega odgovora na to vprašanje ne bodo dobili.
Oba zbora delegatov sta naslovila na 17 skupnosti zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji vprašanje, ki ga je postavil poslanec dr. Mitja Mrgole.
Odgovori skupnosti so bili zelo različni, zato jih ni bilo mogoče spraviti na
nek skupni imenovalec. Zato bo zbor delegatov na seji 8. decembra ponovno
obravnaval odgovor na vprašanje poslanca dr. Mitje Mrgoleta in dal temu
zboru dokončni odgovor. Pri tem bi želel poudariti, da je združitev delavskega
in kmečkega zavarovanja v vsebino odgovora vnesla mnoge nove elemente.
Zato je verjetno prav, da bomo odgovor dali šele po tem aktu.
V tej zvezi bi poudaril tudi to, da oba zbora menita, da zadeva ni le v prelivanju sredstev v skupnosti, temveč so možne tudi druge rešitve, ki ne zahtevajo zgolj finančnih ukrepov kot je, denimo, uveljavljanje enotnega pravilnika
o zdravstvenem varstvu v SR Sloveniji, ki terja mimo prelivanja finančnih
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sredstev tudi določeno izenačitev ali uskladitev v SR Sloveniji. V tem smislu
bosta zbora delegatov 8. oziroma 9. decembra obravnavala vprašanje in dala
meritorni odgovor. Hvala lepa!
Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Zeli poslanec dr. Mitja Mrgole postaviti še dopolnilno vprašanje?
Besedo ima poslanec dr. Mitja Mrgole!
Dr. Mitja Mrgole: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci.
Ze ko sem postavljal to vprašanje, sem se zavzedal, da je zelo kompleksno in
da pri današnjem načinu zajemanja podatkov s področja zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenega varstva ne moremo dobiti točnejšega pregleda o konkretnem stanju v Sloveniji, zlasti ne po posameznih območjih.
Posebno težko je te podatke potem ovrednotiti in jih med seboj primerjati. To potrjujeta tudi današnja dva odgovora. Imam za potrebno, da bi morah odpraviti pomanjkljivosti glede zbiranja podatkov in ovrednotenja drugih
podatkov. Zato bi predlagal sekretariatu za zdravstvo, da prouči možnost informiranja analitične skupine strokovnjakov za sprejemanje zdravstvenega
varstva v Sloveniji. Njene analize naj bi služile programiranju in politiki nadaljnjega razvoja zdravstva. Hvala lepa!
Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Predlog poslanca dr. Mitje
Mrgoleta bomo posredovali republiškemu sekretariatu za zdravstvo.
Na vprašanje poslanca dr. Srečka Košute, ki ga je postavil na 35. seji
zbora dne 20. oktobra letos, bo v imenu izvršnega sveta odgovorila Zora Tomič,
članica izvršnega sveta in republiška sekretarka za zdravstvo in socialno
varstvo.
Ker je v prvem odstavku uvodnega dela poslanskega vprašanja dr. Srečka
Košute redakcijska napaka, naj se omenjeni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Te dni smo prestali kratkotrajno pomanjkanje kristalnega insulina, zdravila,
od katerega je odvisno življenje zlasti mladih diabetikov in usoda vsakega diabetika, ki ga zadene akutna komplikacija te bolezni — diabetična koma.«
Zora Tomič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Tovariš dr. Srečko Košuta, poslanec vašega zbora je postavil na 35. seji zbora
20. oktobra poslansko vprašanje, na katerega sem na isti seji tudi odgovorila.
Z odgovorom se ni zadovoljil in je postavil še dodatno vprašanje.
Vprašanje se je glasilo: »Kdo je dolžan in na kakšni zakonski osnovi preprečevati takšne špekulacije? Smatram javni odgovor za potreben, ker je predstavljal hkrati opozorilo, da se ne bi smele tolerirati špekulacije, da ne bi
prišlo do usodnih posledic ah večjega škandala.«
Odgovarjam: Vsa nadaljnja poizvedovanja našega sekretariata o zalogah
kristalnega insulina v Ljubljani potrjuje dejstvo, da je samo pediatrična klinika
razpolagala z zalogo za en mesec. To je obvestilo z dne 16. 10. 1972, ki ga je dal
profesor Matajc, in da lekarna khničnih bolnišnic ni nikdar doslej ostala brez
preparata in da so tudi nekatere lekarne v Ljubljani, razen enote centralne lekarne Prešernov trg 5, imele zalogo kristalnega insulina.
Sekretariat za zdravstvo in socialno varstva je 3. 11. t. 1. poslancu dr. Srečku
Košuti posredoval fotokopije pisma s pojasnilom o insulinu, ki ga je poslalo
podjetje »Kemofarmacija« in kopijo dopisa, ki je bil poslan zveznemu sekre-
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tariatu za delo in socialno politiko. V tem dopisu je republiški sekretariat za
zdravstvo in socialno varstvo prosil za pojasnilo o vzrokih pomanjkanja kristalnega insulina in o vzrokih podražitve tega preparata. Dopis je bil poslan
31. oktobra letos. Odgovora sekretariat kljub telefonskim urgencam žal do danes
še ni prejel. Tako tovarišu poslancu ne moremo posredovati njihovega odgovora.
Glede vprašanja o špekulaciji pa sodimo, da je situacija naslednja: insulinski tovarni »Galenika« in »Pliva« sta izdelovali ta preparat iz pankreasa od
živali, katerih meso so izvažali v zamejstvo. Po spremembi trgovanja, ko so
izvažali živino in ne več mesa, tudi surovine za izdelavo insulina ni bilo na domačem trgu. Za uvoz insulina iz inozemstva pa je potreben določen daljši čas,
ker se od naročila in največkrat tudi prednaročila in predplačila obvezno zahteva vrstni red naročil pri določenih firmah.
Tako je rok čakanja na uvoz kristalnega insulina povzročil zastoj proizvodnje in tudi trenutne manjše zastoje v preskrbi, vendar — po vseh podatkih
— ni stanje zaskrbljujoče kot je to razvidno iz že vseh posredovanih izjav in
odgovorov.
Tako o verjetni špekulaciji in izsiljevanju — po našem mnenju — s strani
farmacevtske industrije najbrž ne more biti govora. Ce je, potem prosimo, da
predlagate republiškemu sekretariatu za gospodarstvo, oziroma inšpekcijskim
službam, da to preverijo.
Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Ali želi poslanec dr. Srečko
Košuta postaviti še dopolnilno vprašanje?
Besedo ima poslanec dr. Srečko Košuta.
Dr. Srečko Košuta: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! S takšnim odgovorom seveda ne morem biti zadovoljen, ker predstavlja
ponovno le dezinformacijo. Ne vem kaj naj storim, da ne bi kršil skupščinskega
poslovnika. Ce bom govoril dalje, me bo predsednik verjetno prekinil in me
vprašal, ali želim postaviti dopolnilno vprašanje, ali morda predlagam vprašanje insulina kot posebno točko dnevnega reda na eno prihodnjih sej našega
zbora.
2e zadnjič sem protestiral proti dezinformaciji, da bi kristalnega insulina
ne primanjkovalo. To ni res. Rekel sem, to je v zapisniku navedeno, da imam
priče paciente, ki so po Ljubljani iskali insulin z recepti, ki jih niso mogli realizirati. Nadalje sem že povedal, da o tem lahko pričata šef lekarniške službe
v Ljubljani, magistra Dietrich in direktor »Kemofarmacije«, magister Uroš
Rupreht, ki sta mi dan pred postavljenim poslanskim vprašanjem dala takšno
informacijo po telefonu.
Če bi pričakoval takšen odgovor od sekretarja za zdravstvo, bi te priče
povabil semkaj. Še bolj prav bi bilo, ko bi probleme verodostojnosti oziroma
resničnosti podatkov razčistili že pred sejo skupščinskega zbora s konfrontacijo
prič in informacij takrat, ko je sekretariat pripravljal ta neustrezen odgovor.
Tako pa ne vem kaj storiti. Prosim predsednika, ali morda tajnika zbora, ki
najbolje poznata proceduro, za predlog, kako naj stvar izpeljem do kraja. Ali
naj enostavno utihnem, ali pa naj sedem v klop in naj skušam formulirati v
skladu s skupščinskim poslovnikom neko dopolnilno vprašanje? Mislim, da
ste me razumeli. Hvala!
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Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Besedo ima članica izvršnega
sveta in republiška sekretarka za zdravstvo, Zora Tomič.
Zora Tomič: Situacija je zelo neprijetna, in zato predlagam zboru,
da republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo predloži celotno dokumentacijo o tem vprašanju. Potem naj njegov odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje presodi, ali bi kazalo to vprašanje uvrstiti na sejo zbora.
Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Ali se strinjate s predlogom
republiške sekretarke za zdravstvo? Tovariš poslanec dr. Košuta ali se strinjaš
s tem predlogom? Besedo ima poslanec dr. Srečko Košuta!
Dr. Srečko Košuta: Oprostite, se ne strinjam, čeprav ne najdem
ta hip boljšega predloga. Prepričan sem, da široka razprava o insulinu ne sodi
na skupščinski zbor, marveč je dolžnost pristojnih upravnih organov, da se
prepričajo o resničnosti informacije o pomanjkanju kristalnega insulina — sam
sem o tem trdno prepričan — in da ustrezno ukrepajo. V pismenih dokumentih,
ki mi jih je poslal sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo pred današnjo
sejo in ki jih je citirala tovarišica sekretarka (tu gre za njihov dopis zveznemu
sekretariatu za delo, pojasnilo »Kemofarmacije« in še kaj), se pravzaprav tudi
priznava nekajdnevno pomanjkanje insulina, a le tako mimogrede. Sekretarka
je spregledala še to, kot da ne bi bilo prav to dejstvo osrednji problem, na
katerem sloni moje poslansko vprašanje. Zelo sumljivo je tudi, da je šlo za
špekulacijo, ker je bila takoj po podražitvi insulina za 100 '°/o odposlana »Kemofarmaciji« takšna količina insulina, ki zadostuje za dva meseca pri poprečni
potrošnji v Sloveniji. To se je zgodilo takoj po zvišanju cene. Pred tem pa je
insulina zmanjkalo. To je tako sumljivo, da bi morali brez moje pobude iskati,
ali je posredi špekulacija, in če je špekulacija, tudi ukrepati.
Tako mislim, pa recite temu dopolnilno vprašanje ali kako drugače. Ponavljam, da se zbor najbrž ne bo odločil, da postavi vprašanje insulina na
dnevni red ene svojih prihodnjih sej.
Predsednik dr. Srečko Koren: Menim, da je dobra volja tako pri
sekretariatu za zdravstvu oziroma sekretarki kot seveda tudi pri poslancu
dr. Košuti, da se ta zadeva razčisti. Zato prosim, da bi dr. Košuta direktno stopil
v stik s sekretariatom, da bi se konkretno dogovorila s tovarišico sekretarko.
Če pa to ne bi šlo, potem bi dali — kot je predlagala tovarišica sekretarka —
to vprašanje na sejo pristojnega odbora, ki naj odloči, ali gre ta problem na
zbor ali ne.
Mislim, da bi najprej poskušali z direktnim stikom razčistiti to stvar. Se
strinjate? (Da.)
Prosim, da bi, potem ko bomo končali to zadevo, dobil zbor potrebno
obvestilo.
Na vprašanje poslanca dr. Albina Pečavarja, ki ga je postavil na 37. seji
zbora, 14. novembra 1972, bo v imenu izvršnega sveta odgovorila Zora Tomič,
članica izvršnega sveta in republiška sekretarka za zdravstvo in socialno varstvo.
Zora Tomič: Tovariš dr. Albin Pečavar, poslanec socialno-zdravstvenega zbora skupščine SR Slovenije je na 37. seji socialno-zdravstvenega zbora
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dne 14. 11. 1972 postavil glede poravnave stroškov zdravstvenim delavcem in
delovnim organizacijam v akciji proti črnim kozam naslednje vprašanje:
»Kdo in kdaj bo poravnal stroške zdravstvenim delovnim organizacijam,
ki so jih imele v spomladanski akciji proti črnim kozam?
Vprašanje je bilo že postavljeno na tem zboru. Kratko in brez obrazložitve
ga postavljam zato, ker čas teče in nisem prepričan, da bodo stroški poravnani
do takrat, kot je bilo obljubljeno. Poleg tega pa še do danes ne vemo, kdo jih
bo plačal.«
Odgovor: Tovariš poslanec pozna stališče, oziroma sklep izvršnega sveta
skupščine SR Slovenije, da je treba zdravstvenim delovnim organizacijam takoj
poravnati stroške, ki so jih imele v akciji proti črnim kozam in prav tako
tudi zdravstveni delavci. V republiki je bila realizacija tega sklepa odložena,
dokler vprašanje poravnave teh stroškov ne bo rešeno v federaciji. O plačilu
stroškov zdravstvenim delovnim organizacijam je izvršni svet razpravljal
trikrat in tudi v federaciji je bilo o tem že več razprav, vendar dokončnega
sklepa še ni.
V medrepubliškem komiteju za finance ponovno razpravljajo o tem, ali
bo federacija poravnala vse stroške ali le del teh stroškov, oziroma le stroške
za določene ukrepe. Prvotna zasnova predloga zakona o poravnavi stroškov je
vsebovala tudi višino sredstev, ki naj bi jih iz sredstev federacije dobile za kritje
teh stroškov posamezne republike.
Do sprejema tega zakona še ni prišlo in torej ostaja to vprašanje še.nadalje
odprto. Na 21. seji dne 18. julija 1972 je izvršni svet sprejel sklep, da je treba
začasno pokriti stroške dela v zvezi z izvedbo protiepidemijskih ukrepov zoper
črne koze, ki so jih opravile zdravstvene delovne organizacije. Vsaka skupnost
zdravstvenega zavarovanja zagotovi zdravstvenim delovnim organizacijam na
svojem območju denarna sredstva za kritje stroškov po razdelilniku, kot so
predlagali regionalni štabi za varstvo pred karantenskimi boleznimi.
Osnova za izračun akontacije je število cepljenih, ponovno cepljenih in
odklonjenih za cepljenje s tem, da se za vsako od teh storitev kot akontacijo
nakaže zdravstvenim zavodom po 6 dinarjev.
Z dogovorom, ki je bil sklenjen med izvršnim svetom in skupnostmi zdravstvenega zavarovanja delavcev v SR Sloveniji ter podpisan avgusta 1972, je
bilo sklenjeno, da bo vsaka skupnost zdravstvenega zavarovanja zagotovila
zdravstvenim delovnim organizcijam na svojem območju določena denarna nadomestila kot obratna sredstva za kritje stroškov, nastalih v zvezi z izvedbo protiepidemijskih ukrepov po razdelilniku.
Izvršni svet se zavezuje, da bo zagotovil zdravstvenim delovnim organizacijam plačilo za opravljeno delo protiepidemijskih ukrepov, čim bo to mogoče,
najkasneje pa do 31. 12. 1972.
Stroški v višini 10 542 756 dinarjev po razdelilnikih regionalnih štabov so
zagotovljeni s predlogom zakona o uporabi dela dohodkov, izločenih na posebne račune v letu 1972. S tako odločitvijo se zagotavljajo tista sredstva, ki
so potrebna za poravnavo stroškov zdravstvenim delovnim organizacijam do
takrat, ko bo znana in pokrita obveznost ali del stroškov na ravni federacije.
Republiški sekretariat za zdravstvo in varstvo bo še nadalje pozorno
spremljal uresničitev sklepa izvršnega sveta, čeprav ta zadeva ni več v njegovi
pristojnosti, temveč v pristojnosti financ, ker meni, da je treba delo ki druge
stroške zdravstvene službe v tej akciji primerno poravnati in da zavlačevanje
plačila — čeprav je v določeni meri lahko upravičeno — ni več možno.
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Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Ali želi poslanec dr. Albin
Pečavar postaviti še dopolnilno vprašanje? Ne želi.
Na poslansko vprašanje dr. Milana Hodaliča, ki ga je postavil na 37. seji
zbora, dne 14. novembra tega leta, bo prav tako v imenu izvršnega sveta odgovorila Zora Tomič, članica izvršnega sveta in republiška sekretarka za zdravstvo
in socialno varstvo.
Zora Tomič: Poslanec socialno-zdravstvenega zbora dr. Milan Hodalič
je postavil na 37. seji zbora dne 14. novembra tri poslanska vprašanja.
Prvo vprašanje se glasi: »Zakaj in kdo je odgovoren, da še do sedaj nismo
rešili vprašanja naziva zdravnika, kar je tudi eden od vzrokov, da mladi
zdravniki bežijo iz splošne medicine?«
Dajem naslednji odgovor: kot je znano, je bil naslov «dr. medicine« opuščen
leta 1963 z zveznim zakonom o strokovnih nazivih in akademskih stopnjah.
Od takrat dobijo diplomanti medicinskih fakultet, oddelkov za splošno medicino, naziv »zdravnik«.
Do zadnjih ustavnih amandmajev je bila za strokovne naslove akademske
stopnje pristojna federacija. Z ustavnim zakonom za izvedbo ustavnih amandmajev k zvezni ustavi je prešla v letu 1971 pristojnost za kompletno področje
izobraževanja na republike. Z ustavnim zakonom za izvedbo ustavnih amandmajev k ustavi SR Slovenije se je veljavnost zveznega zakona o strokovnih
nazivih in akademskih stopnjah kot republiški zakon podaljšala do leta 1972,
potlej mora Socialistična republika Slovenija sprejeti nov republiški zakon. Ta
je v pristojnosti republiškega sekretariata za prosveto in kulturo, ki kot upravni
organ obravnava to področje, vključno tudi akademske stopnje in strokovne
nazive, Naš sekretariat je v letošnjem letu na večkratnih medrepubliških koordinacijskih sestankih ponovno prikazoval nujnost rešitve tega vprašanja, čeprav
za to ni pristojen.
Republiški sekretariat za prosveto in kulturo je že pripravil dva predloga
osnutka zakona o strokovnih nazivih. Le-ta sta bila že obravnava na dveh
koordinacijskih sestankih v Ljubljani in v Zagrebu z ostalimi pristojnimi sekretariati v republikah. Na podlagi takega tretjega sestanka, ki bo prav danes
v Beogradu, bo sestavljen predosnutek, oziroma osnutek, ki bo obravnaval dve
varianti predloga tudi za naziv »dr. medicine«.
V razpravo o tem predosnutku bo vključen tudi naš sekretariat. Predosnutek
oziroma osnutek bo prek izvršnega sveta predložen v redni zakonodajni postopek pristojnim zborom skupščine Socialistične republike Slovenije.
Drugo in tretje vprašanje dr. Hodaliča se glasita: »Zakaj do sedaj še
nismo storili ničesar, čeprav smo že na treh sestankih zdravnikov Jugoslavije
govorili o tem, da je treba pričeti z ustanavljanjem inštitutov splošne medicine.
Zakaj še nihče ni storil ničesar, da bi katedra za splošno medicino dobila svoje
mesto na medicinski fakulteti?«
Na obe vprašanji odgovarjam skupaj, ker je med njima neka povezanost
in sicer: Socialno-zdravstveni zbor je dne 27. oktobra 1971 opozoril na vlogo
in pomen zdravnika splošne prakse in predlagal, da se uvede tudi specializacija
iz splošne medicine med glavne panoge specializacije. To je v novem osnutku
pravilnika o specializaciji zdravnikov, zobozdravnikov, diplomiranih farmacevtov in drugih delavcev z visoko izobrazbo v zdravstvenih zavodih že izpeljano.
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Drug predlog je bil, naj se v okviru stolice za socialno medicino pri medicinski fakulteti ustanovi inštitut oziroma oddelek za splošno medicino, ki naj
bi postopno prerasel katedro za splošno medicino.
Profesor dr. Ivan Bonač, predstojnik inštituta za higieno" in socialno medicino je to iniciativo zbora dne 1. decembra 1971 pozitivno ocenil in opozoril
na kadrovske ter materialne težave, ki bodo zavirale ustanovitev in začetek
dela take institucije.
Predsednik statutarne komisije medicinske fakultete, profesor dr. Radivoj
Osvald, je dne 16. novembra 1971 opozoril na 10. člen statuta medicinske
fakultete, ki pravi, da ima medicinska fakulteta oddelek za splošno medicino
in oddelek za stomatologijo. Torej ne pride v poštev ustanovitev novega oddelka, ker obstaja že oddelek za splošno medicino. Katedra pa je s pozicijskega
stališča 14. člena statuta pedagoška in znanstveno raziskovalna enota medicinske fakultete. Iz tega logično sledi, da je morda treba dati v okvir rednega
študija na medicinski fakulteti po dogovoru s študijsko komisijo pri posameznih
predmetih nekaj več poudarka snovi, ki je pomembna za zdravnika splošnq
prakse.
Dne 15. januarja 1972 je študijska komisija pripravila osnutek, ga skrbno
preučila in dne 15. februarja 1972 dala svoje mnenje dekanu medicinske fakultete, profesorju dr. Francu Erjavcu. V njem pravi, da je ustanovitev inštituta
ločen problem od ustanovitve katedre in da se inštitut lahko ustanovi tako
v okviru ene izmed zdravstvenih delovnih organizacij kot tudi v okviru enotne
medicinske fakultete. Katedra pa so višji pojmi in pogosto skupne, kot na
primer katedra za higieno, socialno medicino, medicino dela in zgodovino
medicine.
Tako Slovensko zdravniško društvo kot tudi oddelek za podiplomski študij
na medicinski fakulteti sta si prizadevala, da bi čimbolje izpeljala dodatno podiplomsko izobraževanje zdravnikov splošne prakse.
Predlog, ki ga je dal zbor, ni bil dovolj jasen, da bi o njej razpravljal
pedagoško-znanstveni svet oziroma fakultetni svet medicinske fakultete.
Dne 10. in 11. marca 1972 je razpravljala v Ljubljani o vlogi zdravnika
splošne prakse skupnost medicinskih in stomatoloških fakultet in med drugim
ugotovila naslednje: osnovni študij medicine zajema približno 40 predmetov.
Ponovno se pojavljajo zahteve za uveljavljanje novih predmetov. Zato tudi
omenjena skupnost meni, da je najprej treba najti bazo ali institucijo v okviru
medicinske fakultete ali izven nje, ki bo strokovni vrh za novo uvajane discipline. Taka baza mora z elementarnimi raziskavami in habilitiranimi učitelji
nakazati, kje in kako se bo ta predmet obravnaval ter v kakšnem obsegu.
Pripraviti mora torej program ter določiti, ali sodi to v osnovni ali podiplomski
študij, saj je šele na podlagi tega možno razmišljati o ustanovitvi katedre.
Statut medicinske fakultete s prilogo, to je s študijskimi načri, je še vedno
v razpravi in čaka na potrditev skupščine Socialistične republike Slovenije.
Zato ni mogla medicinska fakulteta vse do danes dati meritornega odgovora.
Tudi naš sekretariat se je po svojih močeh prizadeval pomagati intencijam
sekcije za splošno medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu in željam,
izraženih na regionalnih posvetih zdravstvene službe v juniju 1972, da bi to
vprašanje čimprej institucionalno rešili.
Sodelovati je tudi pripravljen zavod SR Slovenije za zdravstveno varstvo;
seveda pa je odprto vprašanje sredstev in še bolj ustreznih kadrov.
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Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Zeli poslanec dr. Milan Hodalič postaviti še dopolnilno vprašanje? (Ne.)
.Želi kdo postaviti novo poslansko vprašanje? Besedo ima poslanec dr. Jože
Marolt.
Dr. Jože Marolt : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
V zvezi s predlogom tovariša dr. Mitje Mrgoleta predlagam, da bi republiški
sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo prevzel izvajanje in usmerjanje
kadrovske politike za potrebe zdravstvene službe.
V republiki nimamo nobenega organa, ki bi se organizirano ukvarjal
s kadrovsko politiko za potrebe zdravstva. Tako je prišlo do tega, da se zdravstveni organi niso mogli zaposliti, sedaj pa obstaja akutno pomanjkanje medicinskih sester in zdravnikov. V skladu s programom zdravstvenega varstva in
z načrtovanjem razvoja zdravstvene službe je treba programirati in skrbeti
tudi za kadre. Dolžni smo poskrbeti za zadostno število zdravstvenih delavcev.
Realizacija tega predloga bi verjetno zahtevala razširitev sistemizacije delovnih
mest v sekretariatu. Zato predlagam, da se zagotove finančna sredstva v finančnem nčrtu republike za leto 1973. Hvala lepa!
Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Predlog bomo posredovali
republiškemu sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo. Ali želi še kdo
postaviti poslansko vprašanje?
Besedo ima poslanec Jože Pratengrazer.
Jože Pratengrazer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 49. člen zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetov pravi, da določi
republiški izvršni svet tiste občine na območju Socialistične republike Slovenije, za katere bi bila razlika med tako1 imenovanim dolžnim zneskom in predpisanim prispevkom za starostno zavarovanje kmetov nesorazmerno veliko breme
glede na njihovo ekonomsko moč.
Občine danes še ne vedo, koliko denarja bodo dobile iz tega naslova. Zelo
neugoden položaj je zlasti na območju manj razvitih občin. Naj v ilustracijo
navedem samo podatek, da je na primer v občini Šmarje od približno 3250
kmetij takoj po izidu prvih položnic za prvo akontacijo starostnega zavarovanja
kmetov prišlo na pristojno komisijo že okrog 1000 prošenj za odpis. Prošnje
še kar naprej dežujejo, kolikor jih bo, je danes težko ugotoviti. Mislim, da
se temu ne moremo čuditi, če vemo, da je od teh 3250 kmetij samo sto takih,
ki imajo 5000 novih din katastrskega dohodka, vse druge pa mnogo manj.
Ne vem, kakšno je stanje v drugih občinah, vendar sem prepričan, da v
občinah, ki so podobne občini Šmarje, ni stanje nič boljše. Komisija, ki se bo
ukvarjala s to problematiko, je v zelo težkem položaju. Vemo, kakšni so proračuni tudi v drugih občinah. Zal poznamo tudi prakso, da smo navadno v interesu proračuna rezali prav pri sociali, kar ni bilo prav in kar po mojem ne
bi smeli sedaj glede na pismo tovariša Tita.
Zato postavljam naslednje poslansko vprašanje: Kdaj misli izvršni svet
razdeliti republiška sredstva občinam v smislu 49. člena zakona o starostnem
zavarovanju kmetov? Hvala lepa!
Predednik dr. Srečko Koren: Odgovor bo prejel poslanec na prihodnji seji zbora.
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Kdo še želi postaviti poslansko vprašanje? Besedo ima poslanec dr. Miha
Likar.
Dr. Miha Likar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci.
K besedi se oglašam po neprijetni diskusiji dr. Srečka Košute.
Zdi se mi, da bi bilo treba vprašati sekretariat za zdravstvo, ali morda
tukaj ni šlo le za vprašanje gospodarskega kriminala, marveč tudi za etična
vprašanja. To se mi zdi pomembno, ker morda tukaj najbrž ne gre le za
kriminal, marveč lahko včasih različni etični pogledi pripeljejo do nesporazumov.
Dobro se spominjam svojih prizadevanj, da bi vašo pozornost osredotočil
na vprašanja »diditija«. Takrat sem — moram priznati — pogorel pred ovirami, ki jih nisem mogel premagati, ker so nastale dileme glede predpisov,
ki so napačni in škodljivi. Ob tem se seveda zavedam, da so bile koncentracije
moči pri nas v gospodarskih organizacijah v preteklosti in so najbrž še danes
izredna moč. Naj povem primer:
Sedaj so vnovič zelo živi problemi glede vakcine proti influenci in propagirajo mrtvo in živo cepivo. V strokovnih krogih vemo, da živa vakcina koristi
samo toliko, kolikor povzroči influenco. Ce povzroči rahlo influenco, bo človek
malo zaščiten; če povzroči močno influenco, bo zaščiten močneje. Mrtva vakcina
da zaščito za nekaj mesecev, se pravi, da je treba vakcinirati vsako leto. To
so današnje možnosti.
Ce se sedaj »strokovnjakar, zakotni mikrobiolog«, kot sem jaz, spravi in
začne trditi, da živo cepivo ni ustrezno, se sreča z marsičem. Vam bom nekaj
povedal in prosim, da vzamete svinčnike v roko. Eno jajce stane sto dinarjev.
Iz tega jajca se pridobi 10 ml vakcine, ki je koncentrirana na 10 6/5 doz. Ker
se daje vakcina ljudem v koncentraciji 10,2, se pravi, da dobimo sto tisoč ml
cepiva iz enega oplojenega jajčka za sto starih din. Sedaj pa poslušajte naprej.
Pri nas ne dajejo 1 ml, temveč 0,3 ml, se pravi tristo tisoč doz še vedno iz istega
jajčka. Eno cepljenje pa stane 1000 starih din, ali podobno. To pomeni tristo
milijonov iz enega jajca. Ta številka ni tako huda, če ne bi pomislili na to,
da delamo vsak poskus na šestih jajcih. Veste, koliko je to? Dve milijardi
prinese 6 jajc!
Jasna stvar je, da če sedaj strokovnjak vstane in reče: »poslušajte, to ne
gre«, ga ne bo nihče poslušal. Zato mislim, da so etična vprašanja večkrat povezana tako tesno z gospodarskimi, da bi morali biti na to bolj pozorni. Zanima
me, če so se na sekretariatu za zdravstvo že kdaj srečali s takimi in podobnimi
problemi. Hvala!
Predsednik dr; Srečko Koren: Prosim tovariš dr. Likar za konkretno vprašanje!
Dr. Miha Likar: Ah se je sekretariat za zdravstvo že srečal z vprašanji, ki se težko razmejijo glede na svoj gospodarski in etični pomen, ki ga
zdravstveni delavci vedno poudarjamo?
Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Odgovor bo poslanec prejel
na prihodnji seji.
Zeli še kdo postaviti poslansko vprašanje? (Ne.) Če ni novih vprašanj,
zaključujem 3. točko dnevnega reda.
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Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog za ratifikacijo načrta za sodelovanje med zveznim sekretariatom za delo in socialno
politiko Socialistične federativne republike Jugoslavije in ministrstva za zdravstvo Ljudske republike Madžarske v letih 1971, 1972 in 1973.
Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog za ratifikacijo
načrta, predlog z obrazložitvijo odloka o soglasju, poročilo odbora za zdravstvo
in zdravstveno zavarovanje in mnenje komisije za vprašanje mednarodnih
odnosov.
Izvršni svet se strinja, da skupščina SR Slovenije sprejme akt o soglasju.
Prav tako se s . predlogom za ratifikacijo in s predlogom odloka o soglasju
strinja tudi zakonodajno-pravna komisija.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima glavni tajnik Zveze
zdravstvenega zavarovanja delavcev Slovenije, Jože Piano.
Jože Piano: Tovarišice in tovariši! Nimam pooblastila niti pravice
govoriti v imenu zveze, ker le-ta o tej konvenciji ni razpravljala. Vendar smo
že pred časom razpravljali o teh konvencijah in o našem mednarodnem sodelovanju na področju zdravstva sploh. Zato lahko iz splošnega stališča naših
obeh zvez ugotovim, da je to tipična rutinska konvencija, ki jo sklepamo skoraj
z vsemi državami, s katerimi sodelujemo.
Vsaka taka konvencija ima standardno napako, vsaj po naši oceni, da govori
o nekem sodelovanju, ki je bolj kulturno-prosvetno, namesto da bi zajela tiste
specifične probleme s področja zdravstva, kot je na primer zdravljenje v tujini,
sodelovanje zdravstvenih služb v primeru konkretnih okoliščin, kot so bile
črne koze in sploh o zdravstvu in zdravstvenem zavarovanju kot celoti. Mislim,
da tem konvencijam kot takšnim ni mogoče očitati ničesar s pravnega in tehničnega stališča. Mislim, da ta konvencija ne zadovoljuje niti sklepa, niti stališča
vašega zbora, ko ste, mislim, v novembru mesecu razpravljali o konvencijah
in o mednarodnem sodelovanju sploh. Zato menim, da ne gre za kritiko te
konvencije, marveč za kritiko naše metode, našega konvencijskega sodelovanja
s tujino. Da bom konkreten, naj preberem tretji odstavek 3. člena te konvencije, ki pravi:
»Zaradi preprečevanja in razširjanja nalezljivih bolezni bosta obe strani
izmenjavali svoje epidemiološke strokovnjake in obveščali druga drugo o kurativnih in drugih ukrepih.«
Oprostite, da se bom vrnil malce nazaj in sicer na vprašanje črnih koz in
takšnega našega konkretnega sodelovanja, ko je bilo na stotine in stotine naših
ljudi zadržanih zaradi te bolezni, ko mnoga vprašanja niso bila razrešena.
Mislim, da ta formulacija ne pokriva konkretno sodelovanje kot takšno. Verjetno se vse to ne nanaša na to konvencijo, saj morajo vse konvencije, ki zadevajo zdravstvo, zajeti to področje v celoti. Hvala lepa!
Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ce
ne, 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 glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. Odlok bo sprejet, če
ga bo v enakem besedilu sprejel tudi republiški zbor.
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Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je izvajanje družbenega
dogovora o izhodiščih za izvajanje in financiranje zdravstvenega varstva v
letu 1972.
Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli pismo republiškega
sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo v zvezi z družbenim dogovorom
o izhodiščih za izvajanje in financiranje zdravstvenega varstva v letu 1972,
družbeni dogovor o izhodiščih za izvajanje in financiranje zdravstvenega varstva
v letu 1972, ugotovitve in sklepe o izvajanju družbenega dogovora o izhodiščih
za izvajanje in financiranje zdravstvenega varstva v letu 1972, dopis gospodarske zbornice SR Slovenije, stališča republiškega sekretariata za zdravstvo
in socialno varstvo o realizaciji družbenega dogovora za financiranje zdravstvenega varstva v letu 1972, ki jih je sprejel socialno-zdravstveni zbor na 31. seji
dne 15. junija letos in poročilo odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje.
Želi predstavnik republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo
besedo ?
Besedo ima Zora Tomič, članica izvršnega sveta in republiška sekretarka
za zdravstvo in socialno varstvo.
Zora Tomič: Tovariš predsednik, spoštovane tovarišice in tovariši poslanci! Interes socialno-zdravstvenega zbora in uveljavljanje družbenoekonomskega položaja zdravstvene dejavnosti in za razvoj samoupravnih odnosov na
tem področju, zlasti še za urejanje materialnih razmerij med združenimi zavarovanci in zdravstvenimi delovnimi organizacijami in podpora, ki ste nam jo
dajali s svojimi stališči in sklepi ter uresničevanje vsega tega, nas obvezuje, da
vam poročam o tem, kako se uresničuje družbeni dogovor o izhodiščih za
izvajanje in financiranje zdravstvenega varstva v letu 1972.
Čeprav so v ugotovitvah in sklepih vseh podpisnikov družbenega dogovora
podrobno obdelana vsa vprašanja oziroma problemi, mi dovolite, da vas opozorim na nekatera dejstva, zlasti še zaradi tega, ker pripravljamo družbeni
dogovor izhodišč za izvajanje financiranja zdravstvenega varstva v letu 1973
v republiki in seveda tudi regionalne dogovore.
Na podlagi opozoril skupnosti zdravstvenih delovnih organizacij naše republike in republiškega odbora sindikata delavcev družbenih dejavnosti Slovenije,
da je zaradi nerazjašnjenih stališč sklepanje pogodb med skupnostmi zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenimi delovnimi organizacijami letos v veliki zamudi, je naš sekretariat obvestil o tem izvršni svet skupščine SR Slovenije.
O tem vprašanju je razpravljala 23. oktobra koordinacijska komisija izvršnega
sveta za družbene dejavnosti in se, citiram, »odločno opredelila za dolžnost
spoštovanja družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov kot splošnih
aktov, ki jih je treba izvajati oziroma v primeru, če jih izvajati res ni mogoče,
dopolniti ali spremeniti dogovor med vsemi podpisniki. Enostransko odstopanje
od sporazumov in dogovorov ni dopustno« (konec citata).
Za trenutne pereče probleme je komisija zaprosila naš sekretariat kot pristojni resor, da skliče sestanek z vsemi podpisniki družbenega dogovora, ki
naj najdejo sporazumno rešitev.
Podpisniki so na podlagi vprašalnika republiškega sekretariata za zdravstvo
in socialno varstvo, izvajanja družbenega dogovora in izhodišč za izvajanje
in financiranje zdravstvenega varstva v letu 1972, ugotovili naslednje:
1. da je v skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev pri predpisovanju
prispevne stopnje oziroma finančnih načrtov upoštevan družbeni dogovor, ena
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skupnost zdravstvenega zavarovanja delavcev pa je odgovorila, da ga ni upoštevala v celoti;
2. da so razne skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev Maribor in
Nova Gorica vključile v letošnjo prispevno stopnjo tudi posebni prispevek za
investicije v zdravstvu in da se bo na osnovi tako postavljenih prispevnih
stopenj za investicijsko izgradnjo letos predvidoma zbralo v -sedmih regijah
81 milijonov 473 tisoč din;
3. da so skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev namenile za zdravstveno varstvo letos skupaj 1 458 441 000 din ali v poprečju za 26,90 "/o več
kot lani;
4. da bo po oceni za 9 mesecev realiziralo že rebalansirani finančni načrt
za leto 1972 osem skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev, da ga bo
predvidoma preseglo posebno še pri dohodkih. Skupnost zdravstvenega zavarovanja delavcev Ljubljana predvideva na osnovi devetmesečne ocene le
26,67 '"/o doseganja letnega finančnega načrta, oziroma primanjkljaj,
5. da je sklepanje pogodb med skupnostmi zdravstvenega zavarovanja delavcev in med zdravstvenimi delovnimi organizacijami letos temeljilo na različnih osnovah in da je tudi situacija s tem v zvezi zelo različna.
Hkrati je podpisnike opozoril predstavnik zveze skupnosti zdravstvenega
zavarovanja kmetov o stanju skladov teh skupnosti ter poudaril, da se dohodki
ne oblikujejo, kot je bilo planirano s finančnimi načrti in da je najbolj pereče
vprašanje dotok denarnih sredstev s strani družbenopolitičnih skupnosti, se
pravi občin, ker še vse niso sklenile pogodb.
Podpisniki družbenega dogovora so pri podrobni obravnavi o izvajanju
družbenega dogovora ugotovili, da so gospodarska gibanja drugačna kot so bila
predvidena za tekoče leto in upoštevana v družbenem dogovoru. Tudi finančni
načrti sklada skupnosti zdravstvenega zavarovanja so za leto 1972 ugotovili, da
so nekateri elementi družbenega dogovora finančni in da jih je treba zato
upoštevati:
1. da je družbeni dogovor grajen na predvidenem 2,5'°/o povečanem številu
zavarovancev, dejansko povečanje v devetih mesecih pa je 3,9°/o;
2. da so se življenjski sitroški povečali za več kot 3 °/o prek 12 Vo predvidenega povečanja materialnih stroškov;
3. da se je potrošnja zdravil močno povečala in to zaradi spremembe asortimenta zdravil in spremembe cen domačih in uvoženih zdravil;
4. da je bilo povečanje števila zaposlenih v zdravstvenih delovnih organizacijah v okviru družbenega dogovora;
5. da je treba tudi v prihodnje spoštovati dogovorjenih 25 %> samoupravnega sporazuma pri delitvi osebnih dohodkov in izdatkov ter sredstev
skupne porabe. In še: zdravstvene delovne organizacije naj uredijo osebne
dohodke zadnjih dveh kvalifikacijskih skupin od 1. 10. 1972 dalje, ker teh
sredstev ne morejo zagotoviti z dohodkom, kar naj bi upoštevale tudi skupnosti
zdravstvenega zavarovanja;
6. da se je močno povečal obseg zdravstvenih storitev tako zaradi povečanja števila zavarovancev kot tudi zaradi tega, ker nismo utemeljili pravic
iz zdravstvenega varstva;
7. podpisniki ne odobravajo, da so ponekod po letu 1972 prešli na sklenitev pogodb na podlagi pavšala. Menijo, da je treba pospešiti prehod na sistem
plačila po opravljenih storitvah ter ga poenotiti za vso Slovenijo;
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8. sredstva za razširjeno reprodukcijo v zdravstvu se zbirajo še nadalje po
programih in dogovorih. Vse investicije morajo imeti finančno kritje;
9. dosedanji sistem 18% marže pri lekarnah ni najbolj ustrezen. Zato terjajo od lekarn, da spoštujejo samoupravni sporazum in da ves ostali del dohodka porabijo v skladu z zahtevami, ki jih nalaga verifikacija lekarn;
10. da je treba poenotiti participacijo med delavci in kmeti in na podlagi
samoupravnega sporazumevanja tudi med regijami, zlasti še ob izenačevanju
pravic in
11. da naj zvezi skupnosti zdravstvenega zavarovanja ugotovita, kako se
izvaja nadzorstvo nad zdravstvenim varstvom, ki ga opravljajo zdravstvene
delovne organizacije.
Podpisniki družbenega dogovora o izhodiščih za izvajanje in financiranje
zdravstvenega varstva so sklenili in ugotovili:
1. da ni razloga za spremembo družbenega dogovora o izhodiščih za izvajanje in financiranje zdravstvenega varstva v letu 1972 in je le-ta podlaga
za sklepanje pogodb z zdravstvenimi delovnimi organizacijami;
2. da so zaradi izpolnjevanja nekaterih finančnih določb družbenega dogovora potrebni rebalansi finančnih načrtov za leto 1972 v okviru sprejetih prispevnih stopenj, da bi mogli na tej osnovi sklepati pogodbe z zdravstvenimi
delovnimi organizacijami in
3. da je treba skleniti pogodbe tam, kjer še niso sklerljene in sicer na
podlagi družbenega dogovora.
Zbor lahko obvestim, da so ta dokument podpisali vsi podpisniki družbenega dogovora in da predstavlja njihove ugotovitve in stališča.
Socialno-zdravstvenemu zboru predlagamo, da upošteva vse te razloge in
ugotovitve in da sprejme stališče oziroma sklepe kot jih je predlagal odbor
za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje vašega zbora.
Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala lepa! Zeli morda besedo predstavnik Zveze skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev Slovenije?
Besedo ima glavni tajnik Jože Piano.
Jože Piano: Obe naši zvezi sta podpisali družbeni dogovor in zato
vsebinsko ne bi imel ničesar dodati k izvajanju tovarišice sekretarke.
Poudaril pa bi naslednja tri dejstva:
1. Sodimo, da s potrditvijo tega družbenega dogovora vaš zbor ugotavlja,
da ustreza družbeni dogovor XXI. ustavnemu amandmaju. Torej je šteti ta
družbeni dogovor kot osnovo, s katero je mogoče izpeljati in mobilizirati sredstva
na tem področju.
2. S potrditvijo dodatka k družbenemu dogovoru — je hkrati ugotovljeno,
da republika izvaja kontrolo cen na področju zdravstva in da torej za območje
SR Slovenije za področje zdravstva in zdravstvenega zavarovanja ne velja odlok
o zamrznitvi cen in
3. da so stroški sicer presegli 12 '%>, kar je nujno za spremembo družbenega dogovora, vendar so se — po ugotovitvah republiškega zavoda za statistiko,
ki smo jih dobili, življenjski stroški v Sloveniji povišali za 17 '%>. Ce se spomnite
razprave iz lanskega in predlanskega leta v tem zboru, vemo, da materialnih
stroškov v zdravstvu posebej ne evidentiramo; to se pravi, da jih statistično
ne prikazujemo. Življenjski stroški so torej kot najbolj podobna skupina tisti
stroški, na podlagi katerih ugotavljamo materialne stroške v zdravstvu, to se
17
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pravi, da vsebinsko ničesar temu ne dodajamo. Vendar mislim, da so te tri
ugotovitve za nas pomembne v praktičnem delu. Hvala lepa.
Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Želi morda besedo predstavnik Zveze skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov? (Ne želi.)
Zeli morda besedo predstavnik skupnosti zdravstvenih delovnih organizacij
Slovenije? (Ne.) Prav tako ne želi. Zeli morda besedo predstavnik republiškega
sveta Zveze sindikatov Slovenije? (Ne želi.) Zeli poročevalec odbora za zdravstvo
in zdravstveno zavarovanje, poslanec dr. Mitja Mrgole, še ustno dopolniti poročilo odbora? (Ne želi.)
Pričenjam razpravo. Kdo, prosim, želi besedo? Besedo ima poslanec
dr. Borut Rus.
Dr. Borut Rus: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Mislim, da je institucija družbenega dogovora tako zelo pomembna zadeva, da
bi bilo potrebno danes poudariti, da je treba to, kar smo sprejeli, tudi spoštovati. Mi v preteklosti to institucijo nismo dovolj spoštovali. Medsebojne
obveznosti in dolžnosti bodo prišle do polne veljave takrat, ko bodo podpisniki
tega družbenega dogovora to institucijo v polni meri tudi spoštovali.
Zato predlagam, da na drugi strani tega poročila ne bi bilo napisano, da
se »apelira na vse zdravstvene zainteresirane partnerje, da takoj sklenejo
pogodbe na podlagi družbenega dogovora«, ampak »naj sklenejo«.
Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Besedo ima poslanec dr. Ivan
Kopač.
Dr. Ivan Kopač: Tovarišice in tovariši! Ce pogledamo realizacijo našega družbenega dogovarjanja in sporazumevanja na področju financiranja
zdravstva, potem moramo danes ugotoviti, da je dovolj žalostno, da šele v mesecu deoembru govorimo o sklepanju pogodb za celo leto nazaj.
To je po mojem zelo negativno za vse naše zdravstvene delovne organizacije in konec koncev tudi za našega bolnika. Tako namreč povsem onemogočamo vsako resnejšo gospodarjenje v katerikoli zdravstveni ustanovi. Poznamo svoje stroške, šele na koncu leta pa zvemo, kakšni naj bi bili naši dohodki. Kako naj gospodarimo? Kje so vzroki in opravičila za to? Krivci niso
med nami. Krivda za to je prvenstveno v naši gospodarski nestabilnosti in
v neuspešnem boju za stabilizacijo ter v raznih zapoznelih ukrepih, ki se
sprejemajo od zveze navzdol. Danes hočem izkoristiti priliko, da apeliram, da
se za leto 1973 bolje pripravimo in da se ne bi zgodilo, da bi se šele meseca
maja ali kasneje sporazumevali o glavnih okvirih glede financiranja zdravstvene službe in nato zopet v decembru ugotavljali, da se še nismo sporazumeli.
Sedaj je čas, da že v mesecu decembru pregledamo, kaj je bilo letos narobe
in če je treba popraviti kakšen instrument financiranja zdravstva in izboljšati
družbeni dogovor o tem. To bi bil že velik korak naprej. Dosedanji elementi
za družbeni dogovor o financiranju zdravstva so dobri, ker povedo, kaj zmoremo in na kakšen način je treba planirati našo dejavnost, stroške in dohodke
in sploh, kako je treba reševati te zadeve med zdravstvenimi ustanovami in
plačniki.
Imam nek tesen občutek, da bo tudi v letu 1973 podobno kot do sedaj.
Ne glede na to, kakšne težave so še pred nami — težave pa bodo velike
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moramo marsikaj spremeniti, ker to od nas zahtevajo tudi ustavna dopolnila.
Prav tako moramo na področju samoupravljanja v zdravstvu marsikaj spremeniti in sicer od organizacije TOZD, medsebojnih odnosov, načina samoupravljanja, do formiranja interesnih skupnosti na področju zdravstvenega
zavarovanja. Mislim, da je ena zelo pomembnih nalog, da se čimprej organizirajo interesne skupnosti na podlagi ustavnih dopolnil. To je zelo pomembno
za nadaljnje družbenoekonomske odnose med skupnostjo zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenimi delovnimi organizacijami. To pomeni, da se bo moral
spremeniti dosedanji sistem, v katerem v gla;vnem posamezniki, če sem odkrit,
na primer: direktorji socialnega zavarovanja in drugi v neki regiji prvenstveno
odločajo o financiranju zdravstva, zdravstvene delovne organizacije pa smo
stalno samo neka opozicija proti tem odločujočim činiteljem. Zato bi bilo prav,
da čimprej pristopimo k organizaciji nove interesne skupnosti, ker se bomo
na samoupravni osnovi in enakopravneje pogovarjali o tem, kaj zmoremo, kaj
se od nas zahteva in kako bomo reševali skupne zdravstvene naloge. Ta interesna skupnost mora biti regionalna, formirana po principu delegatskega
sistema, pa tudi republiška.
Skratka, hočem opozoriti, da naj vsi organi in forumi, ki so pristojni za
družbeni dogovor o financiranju zdravstva v letu 1973, čimprej sklenejo ta
družbeni dogovor za leto 1973.
Na koncu naj se dotaknem tudi načelnega vprašanja, ali je sedanji storitveni sistem v zdravstvu v redu. Do sedaj še ni bilo nobenega resnega strokovnega in znanstvenega dela, ki bi z ekonomskih, zdravstvenih in tudi etičnih
vidikov analiziral prednosti in negativne strani sedanjega storitvenega sistema
financiranja zdravstvene službe. Ali je tak način financiranja zdravstva po storitvah, kot ga imamo sedaj, koristen za družbo, za bolnika in za zdravstveno
institucijo? Kdor pozna sedanjo prakso, bo'težko odločil, če je sedanji storitveni
sistem res tisto, kar izboljšuje naše zdravstvo. Iz prakse vemo, da je tu nešteto
odprtih vprašanj, možnosti za finančne špekulacije in da ima ta storitveni
sistem številne negativne posledice tudi za naše bolnike kot za zdravstvene ustanove, poraja pa obsežno administracijo.
Zaradi tega predlagam, da bi zadolžili neko kvalificirano ekonomsko institucijo ali skupnost zdravstvenih zavodov ali pa sekretariat, da pripravi strokovno analizo o pozitivnih in negativnih rezultatih dosedanjega storitvenega
sistema s ciljem, da bi čimprej odpravili tisto, kar je negativno in izboljšali
nomenklaturo zdravstvenih opravil. Mislim, da so to zelo pomembne naloge,
ki nas čakajo v bližnji bodočnosti.
Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Besedo ima poslanec dr. Vasja
Klavora.
Dr. Vasja Klavora: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ker sem član zdravstvenega kolektiva, ki v tem času še tudi ni sklenil
pogodbe za naslednje leto, ampak še vedno razmišlja o podpisu pogodbe za
leto 1972, sem bil naprošen od našega delavskega sveta, da povem nekaj misli
o tem, kako poteka pri nas vprašanje financiranja zdravstvenega varstva. ^
Priprave za sklenitev pogodbe o financiranju naše dejavnosti so se začele
že proti koncu lanskega leta, čeprav do podpisa pogodbe še ni prišlo. Izdelali
smo finančni načrt za leto 1972, ki ga je svet potrdil. Finančni načrt je bil
izdelan na podlagi izhodišč, ki jih vsebuje družbeni dogovor o financiranju
17*
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zdravstvenega varstva v letu 1970, ki so ga podpisali: izvršni svet SR Slovenije, gospodarska zbornica, republiški svet sindikatov Slovenije, skupnost zdravstvenih zavodov SR Slovenije in Zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja
delavcev in Zveza skupnosti zdravstvenega varstva kmetov. Na podlagi kriterijev, ki so zajeti v družbenem dogovoru, je bil izdelan delovni program za
1972. leto, ki sloni na dejanski realizaciji delovnega programa iz 1971. leta.
Pri tem smo upoštevali nomenklaturo zdravstvenih storitev, hospitalni del operativnih strok, faktorska razmerja, specialistične ambulante ter samoupravni
sporazum o merilih za delitev dohodka in osebnih dohodkov, ki je bil verificiran
8. 10. 1971. Meseca novembra 1971 je zvezni izvršni svet izdal odlok, s katerim
so bile tudi cene zdravstvenih storitev zamrznjene kot so bile na nivoju, zatečenem 26. 11. 1971. Za naše storitve so te cene veljale skozi vse leto 1971 nespremenjene, čeprav so se cene živil, zdravil in uslug tujih organizacij znatno povečale. Od tega je bilo odvisno tudi naše poslovanje.
Ko smo začeli razgovore s komunalnim zavodom za socialno zavarovanje
glede sklenitve pogodbe in ko smo naš finančni načrt že uskladili s službo
socialnega zavarovanja, je zvezni izvršni svet izdal odlok o maksimiranju cen
za vse proizvode in storitve. Ta odlok odloča, da se cene zdravstvenih storitev iz
leta 1971 lahko povečajo le za 14 %>. Tako povečanje cen pa nam ne zagotavlja
dovolj sredstev za neovirano poslovanje in uresničitev določil družbenega dogovora. Taka omejitev predstavlja resne probleme tudi za večino bolnišnic v
Sloveniji.
Na tem mestu moram posebej poudariti, da že v preteklem letu nismo
naleteli na primerno razumevanje pri socialnem zavarovanju glede financiranja
naše dejavnosti. Tudi lani se je postopek za sklenitev pogodbe vlekel vse do
maja meseca. Do sklenitve pogodbe je prišlo šele po razsoji republiške arbitraže,
ki je v mnogooem upoštevala naše zahteve. To nam je omogočilo, da smo
vsaj poslovno leto uspešno zaključili. Pri tem naj pripomnim še to, da smo
bili po lanskem družbenem dogovoru upravičeni zahtevati povišanje cen naših
storitev zaradi povečanih življenjskih stroškov nad tistimi, ki so bili predvideni
po družbenem dogovoru. Ti stroški so močno vplivali na naše stroške poslovanja.
Ker je bil sklad zdravstvenega zavarovanja v izgubi, te zahteve nismo uveljavili. Druge bolnišnice so to storile in tako so nekatere že lani povečale cene
za 10 do 15 "Va, kar je zanje pomenilo od letošnjega povečanja še povečanje za
nadaljnjih 14 fl/», dejansko od 24 do 29 %>. Za našo bolnišnico je veljalo le borih
14%> povečanje na lanskoletne cene, ki niso bile med letom spremenjene. V
zvezi s tem je socialno-zdravstveni zbor skupščine SR Slovenije na svoji seji 15.
6. 1972 sprejel nekatera stališča, da se upoštevajo tako povečane cene za 14 fl/o
od 1. 1. 1972 in da se pokrivanje razlike stroškov do kriterija družbenega dogovora uredi s posebnim pogodbenim dogovorom z bolnišnicami in zavodi.
S posebnim aneksom k lanskoletni pogodbi s komunalnim zavodom socialnega zavarovanja z dne 24. 7. 1972 smo povečali lanskoletne cene naših storitev od 1. 1. 1972 za 14 %. To je znatno manj kot bi veljale cene, kalkulirane
po merilih družbenega dogovora. Od takrat dalje smo dobili še mnoge informacije od skupnosti zdravstvenega zavarovanja, da veljajo kriteriji družbenega
dogovora za sklenitev pogodbe.
Končno smo dobili še prepis ugotovitev in sklepov, ki so bili sprejeti na
sestanku podpisnikov družbenega dogovora o izhodiščih za izvajanje in financiranje zdravstvenega varstva v letu 1972, ki ga je na podlagi zadolžitve koor-
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dinacijske komisije izvršnega sveta za družbeno dejavnost sklical 31. 10. 1972
republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo.
Podpisniki družbenega dogovora o financiranju zdravstvenega varstva v
letu 1972 s tem aktom ugotavljajo, da ni razlogov, da se ne bi podpisale pogodbe na podlagi družbenega dogovora in rebalansirali finančni načrti skladov,
da bi se tako lahko uresničile pogodbe. Kljub vsemu temu in kljub mnogim
stikom, ki smo jih imeli s komunalnim zavodom socialnega zavarovanja, še ni
prišlo do podpisa pogodbe na teh osnovah. Hvala lepa!
Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Kdo želi še besedo? Besedo
ima poslanec Anton Grabenšek.
Anton Grabenšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Želim opozoriti na zelo delikatno situacijo, ki bo nastala z novim letom
v luči novih ukrepov zoper zmanjševanja nelikvidnosti.
Tiste delovne organizacije, ki ne bodo dosegle svojega dohodka, bodo morale avtomatično zmanjšati osebne dohodke za 10 %>, odpis terjatev in tako
naprej. Ne da bi ponavljal vseh teh sklepov, ki so predvideni po novem letu,
vendar menim, da leži velika odgovornost tako pred zdravstvom kot pred
zdravstvenim zavarovanjem, da pride do podpisa teh pogodb še v tem letu.
Predlagal bi samo še dodatni sklep in sicer, da se morajo pogodbe skleniti
v roku enega meseca, ali pa zadeve predati arbitraži. Nimamo kaj odlagati,
situacija mora s prehodom v novo leto biti jasna. Tudi doslej ni bilo nobenega
razloga, da se je zavlačevalo s sklepanjem pogodb. Postopek je znan, družbeni
dogovor je znan, osnove za sklepanje podogdb so solidne tako, da bi te zadeve
že zdavnaj uredili.
Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Želi še kdo besedo? (Ne.) Če
ne, prosim predsednika odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje, ki je
obenem poročevalec za to točko dnevnega reda, da se izreče o konkretnem predlogu poslanca dr. Boruta Rusa in o predlogu poslanca Antona Grabenška.
Dr. Mitja Mrgole: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Glede predloga tovariša poslanca Grabenška mislim, da odbor podpira to usmeritev, vendar moramo poprej kljub temu, da imamo družbeni dogovor za
lansko leto, rešiti še nekaj vprašanj, preden bi dobili izhodišča za naslednje
leto. Rešiti moramo vprašanje tistega dela družbenega dogovora, ki govori o
osebnih dohodkih v zdravstvu, kajti lani je bilo poudarjeno, naj bi bili osebni
dohodki v zdravstvu za leto 1973 na 100!%> osnovi družbenega dogovora. To
vprašanje je treba razčistiti.
Drugo vprašanje, ki ga je treba rešiti, je osnova za zbiranje sredstev za
socialno zavarovanje. Ali bodo sredstva, ki bodo dotekala v sklade, bazirana
na tisti podlagi, ali pa bo zvišanje osebnega dohodka tako kot smo ga zvišali
vsako leto. Mislim, da so to vprašanja, ki bodo morda zanimala tudi socialno
zavarovanje. Kar zadeva zdravstveno službo, pa mislim, da te osnove zadostujejo za sklepanje pogodb. Ne vem pa točno, kaj je mislil tovariš Rus.
Predsednik dr. Srečko Koren: Tovariš dr. Borut Rus je predlagal,
naj bi se v gradivu, ki ga je odbor predložil zboru, spremenila dikcija »apelira
na vse zainteresirane partnerje, da takoj sklenejo pogodbe na podlagi družbe-
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nega dogovora v naslednje besedilo: »vsi zainteresirani partnerji naj takoj sklenejo pogodbe na podlagi družbenega dogovora«. To se pravi, da ne gre samo za
apel, marveč za naročilo zbora.
Dr. Mitja Mrgole: Da, se strinjam.
Predsednik dr. Srečko Koren: Tovariš Grabenšek je predlagal, naj
bi se takoj, oziroma najkasneje v roku enega meseca sklenile vse pogodbe. Ne
vem, če rečemo »takoj«, da je to dovolj.
Prosim, besedo ima članica izvršnega sveta, Zora Tomič.
Zora Tomič: Mislim, da je to, kar je predlagal tovariš Grabenšek zelo
pomembno. Gre namreč za izvajanje letošnjega družbenega dogovora in za
uresničitev teh pogodb. Zato menim, da je moirda prav, oe bi lahko socialnozdravstveni zbor še nekoliko trdneje postavil te stvari prav zaradi situacije, v
kateri bomo drugo leto v zvezi z izvajanjem ukrepov zoper nelikvidnost. To bi
bilo zelo pomembno zaradi tega, ker bo to prav gotovo startna osnova za prihodnje leto. Brez tega se potem vsako leto lovimo in lovimo in nikoh ne pridemo
na čisto.
O tem, kako maj izgleda družbeni dogovor, je v razpravi že nakazal tovariš
poslanec dr. Kopač. Vendar je drugo vprašanje in bomo mogli njegove misli
upoštevati v samih pripravah. Zato zelo podpiram misel, da se v sklepu vprašanje letošnjega sklepanja pogodb trdneje opredeli.
Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Želi še kdo razpravljati? Besedo ima poslanec Matija Malešič.
Matija Malešič: Načelno se strinjam s tem, kar je povedal tovariš
Grabenšek. Vendar moram reči, da imamo te stvari urejene z zakonom in čim
ni pogodba sklenjena, je določen rok, da lahko vsaka stranka začne arbitražni
postopek.
Rad bi povedal še to, da niso v vseh regijah tako kritične situacije, kot se je
to hotelo danes prikazati. Mislim, da so najbolj kritične situacije v Gorici in
morda še v Ljubljani. Drugje smo upoštevali priporočila socialno-zdravstvenega
zbora. Ko smo o njem razpravljali, je socialno-zdravstveni zbor stal pred dejstvom, da velja odlok o maksimiranju cen, ozirroma o cenah iz lanskega leta
plus 14%. Zaradi tega smo se odločili in sprejeli tudi sklep, da spoštujemo- ta odlok in da na podlagi posebnih dogovorov premostimo razliko med
14®/» cenami in med družbenim dogovorom. V tem smsilu so bile tudi, kolikor
vem, sklenjene pogodbe. Res je, da je bila v pristojnosti izvršnega sveta tudi
kontrola oen v zdravstvu in da se je izvršni svet pred kratkim izrekel za to, da
je družbeni dogovor edina podlaga za oblikovanje oen zdravstvenih storitev.
S tem je nastala popolnoma nova situacija in zairadi tega v celoti odpravljamo
tisto stališče, ki smo ga sprejeli na socialno-zdravstvenem zboru.
Mislim, da moramo te stvari imeti pred očmi, da ne bi prišlo do kakega
nepotrebnega obtoževanja enega ah drugega partnerja. Žal, da je tako bilo in
da smo že v decembru, pa se še vedno dogovarjamo, kako bomo pogodbe realizirali, čeprav moram opozoriti, da ne vem, kako bomo utegnili v letošnjem letu
izpeljati vse tisto, kar smo dolžni storiti. Mislim predvsem na izhodišče za določitev stopenj prispevkov za prihodnje leto. Izpeljati moramo celotni postopek
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družbenega dogovarjanja z vsako gospodarsko organizacijo in stopnje sprejeti
do konca leta.
.
Zal moram ponovno povedati, da temeljnih elementov, na podlagi katerih
bomo določali stopnje, oziroma ugotavljali, kakšna sredstva so za zdravstvo potrebna za prihodnje leto, še nimamo. Zato apeliram ne samo na sekretariat za
zdravstvo, temveč tudi na vse ostale partnerje, da se takoj sestanemo. Ce bi
se sestali že včeraj, bi bilo verjetno prepozno. Je namreč zelo malo časa na
razpolago. Zato mislim, da se moramo takoj po 29. novembru sestati m se
dogovoriti za osnovne elemente. Ce bomo te roke zamudili, bo posledica ta,
da bomo v prihodnjem letu ostali pri tem, kar imamo danes. Hvala lepa!
Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala! Zeli še kdo besedo? (Ne javi
se nihče.) Ker se nihče več ne javlja k besedi, zaključujem razpravo.
Na podlagi pristojnega odbora našega zbora in razprave predlagam, da
zbor sprejme naslednja stališča in sklepe:
1. Kot podlaga za financiranje cen zdravstvenih storitev in sklepanje pogodb za leto 1972 veljajo določbe družbenega dogovora o izhodiščih za izvajanje in financiranje zdravstvenega varstva v letu 1972.
2. Zbor razveljavi svoja stališča z dne 15. junija tega leta in sicer v celoti,
ker niso več v skladu z določili podpisanega družbenega dogovora.
3. Vsi zainteresirani partnerji naj takoj sklenejo pogodbe na podlagi družbenega dogovora.
„ , ^
...
Dajem predlog sklepa v razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce ne zeli
nihče razpravljati, dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdor se strinja s takšnim predlogom sklepa oziroma stališč, naj prosim dvigne roko! (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da so sklepi oziroma stališča, ki sem jih pravkar prebral, soglasno sprejeta.
Poleg tega lahko tudi ugotovim, da socialno-zdravstveni zbor podpira prizadevanja republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo kot tudi
vseh zainteresiranih dejavnikov za uresničevanje družbenega dogovora.
Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem 38. sejo socialno-zdravstvenega zbora.
(Seja je bila končana ob 12.40.)
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23. seja
(8. novembra 1972)
Predsedoval: Tone Bole,
predsednik gospodarskega zbora
Začetek seje ob 11.05.
Predsedujoči Tone Bo-le: Tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam
23. sejo enotnega zbora delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije.
Obveščam zbor, da se je zaradi odsotnosti opravičilo 19 poslancev. Ugotavljam, da je zbor sklepčen.
Za današnjo sejo predlagam tale dnevni red:
1. odobritev zapisnika 22. seje enotnega zbora delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije;
2. izvajanje politike družbenoekonomskega razvoja v letošnjem letu in
možnosti razvoja v letu 1973;
3. osnutek zakona o službi družbenega knjigovodstva;
4. predlog zakona o volitvah in odpoklicu članov predsedstva Socialistične
federativne republike Jugoslavije iz Socialistične republike Slovenije.
Ali se zbor s predlaganim dnevnim redom strinja? Kdor je za dnevni red,
naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet.
Obveščam zbor, da sem na današnjo sejo povabil predstavnike izvršnega
sveta, republiških sekretariatov, zavoda SR Slovenije za gospodarsko planiranje, republiške konference SZDL, republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije in gospodarske zbornice. Navzoče vabim, da sodelujejo v razpravi.
1. točka dnevnega reda je odobritev zapisnika zadnje seje enotnega zbora delovnih skupnosti. Zapisnik ste prejeli. Ima kdo kako pripombo k
zapisniku? (Nima.) Ugotavljam, da pripomb ni in da je zapisnik zadnje seje
odobren.
Začenjam skupno sejo republiškega in enotnega zbora in dajem besedo
podpredsedniku izvršnega sveta tovarišu Tribušonu, ki bo prebral ekspoze k

23. seja

265

2. točki dnevnega reda, to je izvajanje politike družbenoekonomskega
razvoja v letošnjem letu in možnosti razvoja v prihodnjem letu.
Tone Tribušon: Tovarišice in tovariši poslanci!
Izvršni svet prihaja pred vas s poročilom o družbenoekonomski politiki v
letošnjem in o njenih osnovah ter usmeritvah v prihodnjem letu v izredno
zahtevni politični situaciji, ki jo označuje najširša politična dejavnost, katero
je spodbudilo pismo predsednika Tita in izvršnega biroja predsedstva Zveze komunistov Jugoslavije. Pismo zahteva učinkovito uveljavljanje že sprejetih sklepov in politike na vseh ravneh in na vseh področjih. Sklepi zadnje seje predsedstva Zveze komunistov Jugoslavije pa jasno določajo bistvene naloge na
ekonomskem področju. Smer naše politike opredeljujejo tudi sklepi III. seje
Zveze komunistov Slovenije o odpravljanju socialnega razlikovanja, ocene in
sklepi predsedstva ZKJ glede boja proti nacionalizmu in naloge na področju
mednarodnih odnosov in neuvrščenosti kot temelja naše zunanje politike.
Naša naloga je dosledno uresničevanje stališč v praksi. Za bolj uspešno
delo kot doslej je potrebna kritična in samokritična ocena dosedanjega dela. Pri
tem ne gre pozabiti dosedanjih naporov, dosežkov in uspehov.
Konkretizacijo politike ZKJ in konkretizacijo odločnega uveljavljanja vodilne vloge delavskega razreda v slovenskih razmerah je dala zadnja seja centralnega komiteja ZKS. Na njej so bile v uvodnem referatu ter v razpravi in
v sklepih kritično analizirane razmere in v tem okviru tudi delo izvršnega sveta.
Sprejeta stališča obvezujejo, da z akcijo krenemo v doslednejši boj za socialistično samoupravljanje in za odločujoč družbeni položaj delavcev v združenem
delu. Revolucionarna sedanjost terja od nas vseh največjo mobilizacijo ustvarjalnih sil, da zagotovimo vodilno vlogo delavskega razreda in idejno, politično
in akcijsko enotnost, da bi še odločneje in učinkoviteje uresničevali samoupravne družbene odnose, stabilizirali gospodarstvo in uspešno uveljavljali vse elemente neuvrščene zunanje politike socialistične Jugoslavije. Naloge so celovite
in odgovorne ter bodo zahtevale od nas vseh dosledno in ustvarjalno delo.
Ocena gospodarske situacije:
Gospodarska gibanja v državi kažejo (pri tem se opiramo predvsem na bistvene ugotovitve osnutka zvezne resolucije o ekonomski politiki za leto 1973),
da smo letos dosegli nekatere pomembne rezultate. Rast družbenega proizvoda,
čeprav nekoliko nižja od lanske, je v začrtanih okvirih. Število zaposlenih se je
povečalo za 160 000 novih delavcev, zmanjšalo se je zaposlovanje v tujini. Po
daljšem obdobju smo dosegli presežek v plačilni bilanci, devizne rezerve znašajo okoli 700 milijonov dolarjev. Rast manj razvitih republik in SAP Kosovo
je v glavnem nad poprečjem cele države.
Kljub tem pozitivnim dosežkom nismo odpravili nekaterih negativnih gibanj iz prejšnjega obdobja. Vprašanja deficitnega financiranja porabe so še
vedno navzoča. Sedanja gibanja še ne vodijo k večjemu materialnemu in finančnemu ravnotežju. Ob povečanju nesorazmerij med ponudbo in povpraševanjem in ob povečanih strukturnih in stroškovnih neskladij imamo tudi hitrejšo rast cen od načrtovane. Inflacijskih gibanj nam torej še ni uspelo obvladati
in stabilizacije ne uresničujemo, kot je bilo predvideno. Nelikvidnost je letos
obsežnejša kot lani: ena petina družbenega proizvoda se že realizira na podlagi upniških odnosov, izgube v gospodarstvu se povečujejo, prav tako nekrite
investicije. Pojavljajo se novi viri nelikvidnosti: primankljaj v zveznem pro-

266

Enotni zbor delovnih skupnosti

računu in neporavnane obveznosti družbenopolitičnih skupnosti. V zunanji trgo
vini je v zadnjih mesecih čutiti zmanjševanje izvozne konkurenčnosti.
Stopnja rasti industrijske proizvodnje se postopoma zmanjšuje. Podobna
vprašanja se pojavljajo v prometu in gradbeništvu. Zaradi zmanjšane proizvodnje važnejših pridelkov in zakasnitve z jesensko setvijo je neugoden položaj v
kmetijstvu.
Na pragu leta 1973 imamo torej še vedno odprte številne probleme. Kljub
temu, da smo sicer dosegli nekatere pomembnejše rezultate na posameznih
področjih, ki trenutno olajšujejo naš položaj, še nismo uspešno rešili nekaterih
poglavitnih vprašanj niti učinkovito uresničili že sprejetih dogovorov in sistemske usmeritve.
Podobno kot v vsej državi smo tudi v Sloveniji v letošnjem letu dosegli
uspehe na nekaterih področjih. Industrijska proizvodnja bo predvidoma za 8 n/o
večja od lanske, kar je nad predvidevanji. Povečanje proizvodnje je predvsem
rezultat večjega izvoza, saj je okoli tri četrtine njenega povečanega obsega odpadlo na izvoz. V kmetijstvu bo raven proizvodnje za okoli 2 %> večja kot v
preteklem letu. Dosežen je pomemben preobrat v zunanjetrgovinskih tokovih.
V vsem letu bo izvoz blaga in storitev večji za 20 fl/o, uvoz blaga in storitev pa
manjši za okoli 4 "/a v primerjavi z letom 1971. Zaposlenost v družbenem sektorju bo povečana za okoli 3,7 Vo. Pričakujemo tudi zadovoljivo rast delovne
storilnosti, za 4—4,5 %>. Ocenjujemo, da bo — kot v preteklih letih — pri tem
rast realnih osebnih dohodkov nižja od rasti delovne storilnosti. Pri tem je pomembno nadpoprečno povečanje realnih osebnih dohodkov zaposlenih z nižjimi
osebnimi dohodki in socialnih dajatev.
Za splošno in skupno porabo je bilo s stabilizacijskim programom predvideno, da bosta rasli počasneje od rasti družbenega proizvoda, pri čemer naj
bi družbenopolitične in samoupravne interesne skupnosti v letu 1972 plačale
tudi zaostale oziroma dospele obveznosti iz prejšnjih let.
V SR Sloveniji se dohodki posameznih porabnikov po podatkih za 10 mesecev gibljejo v glavnem v predvidenih okvirih.
Kljub temu pa računamo z določenim presežkom dohodkov v primerjavi
s predvidenimi. Izvršni svet bo predlagal, da se ta sredstva uporabijo za plačilo
kompenzacij za kruh, za povečane izdatke otroškega varstva zaradi povečanih
otroških dodatkov za zadnje tri letošnje mesece, za povečanje socialnih dajatev,
ki so edini vir preživljanja, za plačilo nekaterih stroškov, nastalih pri preprečevanju epidemije črnih koz. Prav tako bomo predlagali, da bodo smele občine,
ki so jih letos prizadela neurja in poplave, porabiti vse svoje presežke za odpravo
nastalih škod. Ce bi tudi po kritju vse teh izdatkov ostala presežna vrednost,
se bo potrebno o njihovi uporabi dogovoriti ob koncu leta, mislimo pa, da jih
v nobenem primeru ne bi smeli uporabiti za tekočo porabo.
Stanje v republiškem proračunu je podrobneje opisano v gradivu, ki ste
ga prejeli. Dinamika priliva dohodkov v 10 mesecih znaša 72,44 %>, predvidenih
za celo leto. Potemtakem načrtovani dohodki republiškega proračuna verjetno
ne bodo doseženi, zagotovo pa ne preseženi. Okoliščina, da so med letom nastali nekateri novi izdatki, narekuje dosledno proračunsko disciplino in medsebojno usklajevanje posameznih izdatkov v okviru proračuna.
V desetih mesecih smo poravnali prispevek republike za financiranje nalog federacije s 77,4 »/o, kar pomeni, da bomo to obveznost izpolnili do konca
leta.
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Zaradi izpada izvirnih dohodkov zveznega proračuna in povečanih izdatkov federacije za pospeševanje izvoza so zvezni organi že predložili ponoven
predlog rebalansa zveznega proračuna, ki bi za SR Slovenijo pomenil povečanje
letošnje obveznosti za dodatnih 160,3 milijona dinarjev.
Take obveznosti bi omajale že sprejeta bilančna razmerja, zato smo mnenja, da je vprašanje zveznega proračuna mogoče rešiti z morebitnim povečanjem izvirnih dohodkov, z znižanjem posameznih proračunskih izdatkov ali s
prenosom plačila nekaterih obveznosti v prihodnje leto. Če nam tudi s tem ne
bi uspelo izravnati zveznega proračuna, moramo rešitev iskati v manjšem povečanju letošnjih obveznosti republik in avtonomnih pokrajin.
V okviru finančnega načrta posebnega računa SR Slovenije za izravnavanja
v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti bo treba
kritje nekaterih obveznosti prenesti v leto 1973.
Povečanje reproduktivne sposobnosti gospodarstva raste počasneje kot
družbeni proizvod, porabljena sredstva rastejo hitreje kot celotni dohodek, kar
pomeni, da se v danih razmerah zmanjšujeta ekonomičnost in uspešnost gospodarjenja. Še vedno sta navzoča inflacija in pritisk na cene. Poprečno letno
povečanje oen bo verjetno znašalo od 14 do 15 "Vo, povečanje življenjskih stroškov pa okoli 17 %».
Nelikvidnost teži tudi slovensko gospodarstvo. Kljub temu, da ima slovensko gospodarstvo presežek terjatev nad obveznostmi (po polletnih obračunih
•gospodarstva znaša 8 milijard novih dinarjev), je precejšnje število delovnih
organizacij (597) iz multilaterarne kompenzacije izšlo z negativnim saldom (za
okoli 1,4 milijarde dinarjev). Izgube so se v prvem polletju v primerjavi z istim
obdobjem lani povečale za 40 "/o in znašajo 128,5 milijona dinarjev — polovica
odpade na železniška transportna podjetja — v tem znesku pa še ni zajeta izguba v elektrogospodarstvu. Del investicij priteka iz nadaljnjega povečanja
medsebojnih obveznosti; verjetno se bodo tudi pri nas pojavile nove prekoračitve. Čeprav je delež slovenskega gospodarstva v finančni neuravnovešenosti
in pri vzrokih nelikvidnosti sorazmerno manjši kot drugje v Jugoslaviji, je popolnoma jasno, da tudi mi prispevamo k tem pojavom. Ena izmed nalog naše
politike v prihodnjem letu je odločno in sistematično reševanje teh vprašanj.
Ob tem pa velja poudariti, da imamo v Sloveniji sorazmerno najmanj izgub in razmeroma malo nelikvidnih podjetij. Obveznosti do federacije so v
glavnem poravnane. Nepokritih investicij, ki so bile evidentirane 31. 12. 1971,
praktično nimamo.
Osnovne naloge politike v letu 1973: Iz soglasno sprejetih političnih dokumentov, sedanjega gospodarskega položaja, nalog sprejetega dolgoročnega programa razvoja ter srednjeročnega plana ima gospodarska politika v letu 1973
tele poglavitne naloge:
a) da odločneje krepi socialistične samoupravne družbenoekonomske odnose
z uveljavljanjem odločujočega vpliva delavcev v združenem delu ter doslednem
uresničevanju ustavnih dopolnil;
b) da bolj odločno in celovito nadaljuje stabilizacijo gospodarstva in uspešno uveljavi načela gospodarske in družbene reforme v vseh okoljih;
c) da odločno izpolnjuje akcijski program ukrepov na področju socialne
politike in pri odpravljanju neupravičenih, ne na rezultatih dela temelječih so->
»cialnih razlik.
a) Krepitev samouprave:
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Glede dosežene stopnje družbenoekonomskega razvoja je zlasti pomembno,
da izpopolnimo ekonomski sistem in pripravimo zakonske in izvršilne predpise za
področje združenega dela.
Temeljna stališča do teh vprašanj so že dalj časa izoblikovana in načela zapisana v ustavnih dopolnilih XXI, XXII in XXIII. Zato so ponovne razprave o
teh vprašanjih odvečne. Kljub temu pa v vsakdanjem življenju ne napredujemo
dovolj hitro. Številne kritike, izrečene v zadnjem času, zadevajo prav tako Slovenijo kot druge republike. Ne zadošča, da se samo ponovno opredelimo za izhodišče, da sodobne proizvodnje, ki temelji na samoupravni podlagi, ni brez
nenehne krepitve samoupravnega položaja delavcev v združenem delu, temveč
moramo to tudi uresničiti v praksi. Zato moramo ekonomsko politiko in njene
ukrepe v prihodnje uravnavati tako, da bo hitreje prišlo do družbenoekonomskih in materialnih sprememb. Delovati moramo v več smereh in na različnih
ravneh:
— Predvsem moramo odnose v organizacijah združenega dela prilagoditi
ustavnim dopolnilom. Delovne organizacije je potrebno preoblikovati tako, da
bodo delavci v temeljnih organizacijah združenega dela postali dejanski nosilci
procesa celotne družbene reprodukcije. Gre za to, da delovne organizacije, njihove asociacije ter gospodarske zbornice brez odlašanja spremenijo in prilagodijo svojo notranjo organizacijo temu smotru.
— Zlasti so očitne pomanjkljivosti in slabosti pri uveljavljanju XXI. in
XXII. ustavnega amandmaja. Uveljavljanje je posledica zastoja v pripravah
zveznih zakonov s področja združenega dela in še nekaterih drugih zveznih sistemskih predpisov. Kljub temu pa izvršni svet meni, da našteti razlogi, tako
objektivni kot subjektivni, ne morejo biti zadostno opravičilo za neopravljene
naloge. To potrjuje tudi dejstvo, da mnoge delovne organizacije uspešno uresničujejo ustavna dopolnila. Zato je sklenil, da s povečanimi napori izpolni sprejeti zakonodajni program, razen na tistih področjih, kjer bi vztrajanje pri določenih rokih lahko povzročilo neproučene in premalo kvalitetno pripravljene
zakonske rešitve. Izvršni svet je sklenil, da kar najbolj pospeši tudi razčiščevanje odprtih vprašanj na tem področju.
— Proces samoupravnega organiziranja gospodarstva in integracijski procesi v Sloveniji ne potekajo zadovoljivo. Ce ne bomo pospešili integracijskih procesov v slovenskem gospodarstvu, pri čemer že resno zaostajamo, se nam bo to
maščevalo v zaostajanju celotnega ekonomskega razvoja Slovenije. Centralni
komite ZKS je o tem že dal nekatere pobude. Za hitrejšo uresničitev teh pobud
bodo po mnenju izvršnega sveta potrebni tudi nekateri stimulativni ukrepi
ekonomske politike.
— Z rezultati prilagajanja odnosov ustavnim dopolnilom v bankah, v trgovini, v zunanji trgovini, v zavarovalstvu, v elektrogospodarstvu, v stanovanjskih
podjetjih ipd., nismo zadovoljni. Sprejete so nekatere institucionalne spremembe v bankah. Na drugih področjih kasnimo. Proces povezovanja trgovskih delovnih organizacij s proizvodnimi organizacijami združenega dela še preveč zaostaja. Skoraj nič ni storjenega v zavarovalstvu in v stanovanjskih podjetjih.
Zunanjetrgovinsko mrežo bo treba hitreje prilagajati sodobnim zahtevam menjave in proizvodnje. Izvršni svet bo v najkrajšem možnem roku predložil nov
zakon o elektrogospodarstvu. Tam, kjer institucionalne spremembe še niso sprejete, bo treba nadoknaditi zamujeno, zlasti pa je pričakovati dodatno aktivnost
v delovnih organizacijah, njihovih asociacijah, v gospodarski zbornici pri uresničevanju teh procesov in pri hitrejšem prilagajanju nakazanim spremembam.
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— Delovanje samoupravnih interesnih skupnosti, ki so ustanovljene že za
devet področij, je nadaljnji korak k deetatizaciji posameznih — zlasti družbenih
— dejavnosti. V primerjavi z dosedanjim proračunskim načinom financiranja
je sedanja ureditev pomemben napredek, saj je okrepila samoupravni položaj
delovnih ljudi na teh področjih. Vendar sedanje stanje še ne zadovoljuje. Bolj
kot doslej je potrebno uveljaviti težnje ustavnih dopolnil in doseči, da bodo
samoupravne interesne skupnosti resnično mesta svobodne menjave dela, kjer
bodo politiko in delovne programe na posameznih področjih oblikovali skupno
delegati delavcev temeljnih organizacij združenega dela in njihovih združenj,
delegati porabnikov in drugih prizadetih družbenih dejavnikov. Tako z institucionalnimi rešitvami — od samoupravnih dogovorov do ustreznh predpisov —
kakor tudi s političnim delom moramo uveljaviti vse tiste oblike delovanja samoupravnih interesnih skupnosti, ki pomenijo podružbljanje teh področij in enakopravno odgovornost vseh, ki sodelujejo v upravljanju samoupravnih interesnih
skupnosti, za njihovo politiko in financiranje. Tako bomo dosegli, da v samoupravnih interesnih skupnosti ne bodo prihajali do izraza parcialni interesi in
da odločanje o porabi znatnih družbenih sredstev ne bo odtujeno od proizvajalcev. V okviru danih možnosti moramo že sedaj predvideti predloge takšnih
rešitev, ki bodo omogočile uvajanje delegatskega sistema na teh področjih.
— Neodložljiva je potreba hitrejšega preoblikovanja različnih skladov —
na primer cestnega ipd. — v samoupravne ustanove združenega dela, tako v
republiki kot v občini.
Izvršni svet bo v predlogih proračuna za prihodnje leto in predpisov o
sredstvih za izravnave v gospodarstvu zagotovil, da se v največji možni meri
likvidirajo ostanki državnega kapitala. Povsod, kjer za to obstoje realne možnosti, je reševanje zadev, ki se danes opravljajo prek sredstev za izravnavo v
gospodarstvu, treba zagotoviti z neposrednim sodelovanjem zainteresiranih samoupravnih skupnosti.
Poudariti je treba, da pri krepitvi vloge neposrednih proizvajalcev ne bi
prišli daleč, če se v vseh sistemskih spremembah, pri oblikovanju ekonomske
politike in tekočih ukrepov ne bi dosledno in na vseh ravneh zavzemali za tak
odnos v razpolaganju in upravljanju s presežkom dela, ki nenehno povečuje
delež združenega dela in zagotavlja popolnejši vpliv delavskega razreda na
družbenoekonomski razvoj.
Stabilizacija: Bolj odločno in celovito izvajanje stabilizacijske politike pomeni, da moramo uveljaviti spoznanje, da stabilizacija ni možna, če z ekonomsko
politiko ne zajamemo vseh področij, ki so žarišča nestabilnosti in nelikvidnosti.
Gre predvsem za vprašanja globalne delitve dohodka in prispevka vseh in vsakega občana k stabilizaciji.
— Stabilizacija mora temeljiti na manjši domači porabi. Celotna poraba
mora biti manjša od ustvarjenega narodnega dohodka, s čimer bi v dveh, treh
letih zagotovili sredstva za razrešitev nakopičenih finančnih problemov, ki so
nastali zaradi anticipirane porabe. Zato bi morali izdelati poseben sanacijski
načrt.
— V času stabilizacijskih prizadevanj mora delovna storilnost rasti hitreje
kakor realni osebni dohodki. Pri tem moramo neogibno zgraditi tak sistem delitve dohodka in osebnih dohodkov, ki bo vsakemu delavcu v skladu z načelom
delitve po delu zagotavljal osebni dohodek, ki je sorazmeren uspehu njegovega
dela in njegovemu osebnemu prispevku k uspehu in razvoju organizacije, ki ga
je dal s svojim skupnim sedanjim in minulim delom v njej. Pri uresničevanju
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tega načela pa maramo zagotoviti približno enako plačilo za enako delo, nagrajevanje po rezultatih dela in po ustvarjenem dohodku v odvisnosti od splošne
stopnje storilnosti skupnega družbenega dela. Pri vsem tem pa moramo omogočiti aktivno odločanje delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela. V
tem smislu moramo sistem samoupravnega sporazumevanja o delitvi dohodka
in osebnih dohodkov tesneje povezati s kvantitativnimi elementi ekonomske
politike. Izvršni svet v tej zvezi pripravlja dopolnilne instrumente k sistemu
sporazumevanja, ki bodo zagotovili, da nominalna gibanja osebnih dohodkov
ne bodo presegla načrtovanega porasta realnih osebnih dohodkov.
— Splošna poraba mora v letu 1973 rasti počasneje od nominalne rasti
družbenega proizvoda in mora biti v skladu z materialnimi možnostmi gospodarstva. V okviru razpoložljivih sredstev naj ima prednost financiranje tekoče
reprodukcije in kritje neporavnanih obveznosti. Pri tem bo nujno v teh okvirih
— s spremenjenimi razmerji v delitvi med osebno in družbeno porabo — oblikovati različno politiko za posamezne dejavnosti in hitreje povečevati sredstva za
določene namene. Uveljaviti je treba tak sistem financiranja skupne porabe,
da bodo o nalogah in razvojnih programih samoupravnih skupnosti ter o obsegu
in virih sredstev odločali neposredni proizvajalci skupaj z delovnimi ljudmi, zaposlenimi v družbenih dejavnostih. Le takšni odnosi lahko zagotovijo, da bosta
razvoj samoupravnih interesnih skupnosti in raven družbenega standarda odvisna od ekonomskih možnosti in resnične pripravljenosti občanov, da prispevajo sredstva.
Pomemben vpliv na oblikovanje sredstev skupne in splošne porabe bo
imelo prilagajanje politike prispevkov in davkov doseženi stopnji družbenoekonomskega razvoja in sprejetim ustavnim dopolnilom. Trenutno želimo poudariti zlasti dvoje:
Prvič: Značilno za politiko prispevkov in davkov v SR Sloveniji v letu 1972
je bistvena večja obremenitev prebivalstva v primerjavi z letom 1971. S predlaganimi spremembami zakona o davkih in prispevkih občanov se bo ta usmeritev
nadaljevala. V davčni politiki bomo močneje stopnjevali socialne elemente v
smeri večjega obremenjevanja tistih, ki od družbe več prejemajo in ki razpolagajo z večjim premoženjem. In drugič: Z uvedbo davka iz dohodka temeljnih
organizacij združenega dela bomo občutno spremenili sedanji stroškovni značaj
obremenjevanja gospodarstva, kar bo tudi odločilno vplivalo na dejansko odvisnost proračunske porabe od rezultatov gospodarjenja.
— V investicijski poli tki bomo morali zagotoviti popolno finančno pokritje
tekočih in predvidenih vlaganj; nove investicijske odločitve bo mogoče sprejeti
šele po pokritju vseh tekočih obveznosti; redno bo treba odplačevati dospele
anuitete za investicijske kredite; z novimi naložbami moramo težiti k preusmeritvi proizvodnje; ustrezen del akumulacije moramo nameniti za stalna obratna
sredstva. Za uresničevanje take politike so v prvi vrsti odgovorni nosilci odločanja v organizacijah združenega dela in raznih družbenih skladih, v samoupravnih interesnih in družbenopolitičnih skupnostih, še posebej pa organi
odločanja v poslovnih bankah. Služba družbenega knjigovodstva bo samostojno
in dosledno nadzorovala uporabo sredstev za investicije in skrbno spremljala
izvajanje predpisov.
— Nujno je odločno in postopno usklajevanje nakopičenih finančnih in materialnih neskladij v gospodarstvu. Gre predvsem za sanacijo organizacij združenega dela, ki poslujejo z izgubami ali ki so na robu rentabilnosti, odpraviti
morama žarišča plačilne nesposobnosti in nepokrite investicije, družbenopoli-
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tične in samoupravne skupnosti morajo poravnati vse dospele obveznosti. Da
ne bo nesporazuma, moramo poudariti, da bo morala vsaka delovna organizacija,
družbenopolitična in samoupravna skupnost predvsem sama izpolniti svoje obveznosti. To pomeni, da mora vsakdo takoj pričeti reševati ta vprašanja s
konkretno dejavnostjo, s konkretnim programom, ob doslednem upoštevanju
načela, da je vsak sam odgovoren za rizike, za svoje odločitve in za svoje obveznosti. Izvršni svet pa bo to akcijo koordiniral. Velja opozoriti, da bodo 1. 1..
1973 uveljavljeni zakoni, ki bodo občutno zaostrili vprašanje likvidnosti. Če ne
bomo vsi začeli odpravljati vzrokov za nelikvidnost, se utegnejo zgoditi nezaželeni politični in socialni pretresi.
Zavzemamo se za spoštovanje in uveljavljanje tržnih zakonitosti, tržnih
meril in takšne poslovne morale, ki ustreza socialistični samoupravni ureditvi
in vodilni vlogi delavskega razreda pri upravljanju s sredstvi družbene reprodukcije. Odločno bomo podpirali in uveljavljali vse ukrepe, ki bodo zagotavljali
enotnost jugoslovanskega trga, zlasti ukrepe za preprečevanje zapiranja trga
v regionalne meje, ukrepe proti monopolizaciji trga, finančni nedisciplini, motnjam v finančnih tokovih. Taki pojavi niso negativni samo ekonomsko, ampak
imajo tudi nevarne politične posledice za samoupravne in mednacionalne odnose..
— V skladu z izvajanjem politike stabilizacije bomo v naši politiki dali poseben poudarek povečanju prozvodnje. Ob sedanjih gibanjih se v gospodarstvu
pojavljajo nekatere kritične točke, predvsem zaradi hitrejšega naraščanja stroškov in pomanjkanja raznih vrst reprodukcijskega materiala. Zavzemali se
bomo, da ustvarimo vse potrebne pogoje za optimalno povečanje proizvodnje
kot elementa za dosego večjega ravnovesja. Pri tem se morajo aktivirati tudi
sami subjekti gospodarjenja znotraj delovnih organizacij in za optimalno rast
proizvodnje najti vse možne notranje rezerve. Se posebnega pomena je bitka
za zmanjšanje stroškov. V vsaki delovni organizaciji bi morali izdelati podrobne
programe zmanjševanja stroškov. Bitka za varčevanje, za večjo proizvodnjo in
za večjo akumulacijo mora zajeti vse družbene strukture.
V celotni strategiji naše politike za naslednje leto je pomembna tudi naša
izvozna usmeritev. Uspehi letošnjega leta nas ne smejo uspavati. Z ekonomskimi
ukrepi in z usmeritvijo proizvodnih organizacij moramo zagotoviti nadaljevanje
letošnje izvozne dinamike, saj je izvoz — ob zmanjšani notranji porabi — pogoj
za ohranitev relativno visoke stopnje rasti proizvodnje. V SR Sloveniji se moramo zavedati, da je velika uvozna komponenta eden naših največjih strukturnih problemov, kar nujno zahteva, da z izvozom krijemo narasle uvozne potrebe.
Ekonomska menjava s tujino in specifična vprašanja, ki jih poraja, zahtevajo
tudi odločno spreminjanje regionalne strukture. Ekonomski in politični interesi
SR Slovenije in SFR Jugoslavije terjajo, da okrepimo gospodarske vezi z deželami v razvoju in sprejmemo ukrepe, ki bodo te vezi bolj spodbujali. V te odnose
moramo bolj kot doslej vključiti višje oblike gospodarskega sodelovanja, predvsem industrijsko kooperacijo in skupna vlaganja. Mnogo več bi kazalo narediti
na področju tehnične pomoči deželam v razvoju. Slovenija bi lahko prispevala
velik delež.
Pomembno vlogo pri krepitvi gospodarskih stikov z deželami v razvoju ima
sklad združenega gospodarstva za kreditiranje izvoza opreme in ladij in za zavarovanje izvoznih poslov. SR Slovenija bo pristopila k družbenemu dogovoru
o dejavnosti sklada in bo podpirala njegovo usmeritev na kreditiranje gospodarskih organizacij, ki na zdravi ekonomski podlagi razvijajo gospodarsko sodelovanje s partnerji v deželah v razvoju. Izvršni svet je pripravil predlog
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zakona o zavarovanju izvoznih kreditov pred nekomercialnimi riziki in se zavzema, da se tak zakon v zvezi čimprej sprejme.
— Uresničitev naše politike v prihodnjem letu na takih izhodiščih zahteva
ustrezne isistemske in druge rešitve, ki jih bo predložil izvršni svet. Gre za
rešitve na področju usmerjanja delitve dohodka in osebnih dohodkov, sistema
in politike cen, ki je v pristojnosti republike, za sistem in politiko rezerv, za
oblikovanje kreditno-monetarne politike republike, za pospeševanje racionalnih
integracijskih procesov itd.
— V okviru razprav o izvajanju politike družbenoekonomskega razvoja
za 1973 je nujno potrebno čimprej obravnavati in sprejeti načrt družbenega
razvoja Slovenije za obdobje 1971—1975, ki je že pripravljen. Z njim moramo
predvsem odgovoriti na vprašanje, kako v prihodnjem obdobju zagotoviti možnosti za skladen In stabilen razvoj, kako se lotiti prestrukturiranja slovenskega
gospodarstva, kako še tesneje vključiti naše gospodarstvo v jugoslovanski prostor in kakšna naj bo dolgoročnejša orientacija Slovenije v mednarodni delitvi
dela. Srednjeročni družbeni načrt SR Slovenije mora biti tudi družbeni dogovor, s katerim bomo uresničili ustavna načela, da s sredstvi družbene reprodukcije razpolagajo delovni ljudje v temeljnih organizacijah združenega dela,
ki ta sredstva s samoupravnim sporazumom združujejo in usmerjajo na področja, kot so npr, energetika, prometna infrastruktura, surovinska baza ter druge
dejavnosti v gospodarstvu in družbenih dejavnostih, ki so pomembne za razvoj
celotnega gospodarstva in družbenega standarda.
S predlogi ukrepov za realizacijo ekonomske politike v letu 1973 bo izvršni
svet predlagal predvsem začetek uspešnejšega reševanja vprašanj s področja
energetike, surovinske baze, proizvodnje hrane, modernizacije industrije in
nadaljnje reševanje osnovnih vprašanj s področja družbenih dejavnosti. Menimo,
da je potrebno pospešiti razprave o nekaterih strukturnih problemih tako v
republiki kot v dogovoru z drugimi socialističnimi republikami in pokrajinama
in najti tudi potrebne skupne rešitve.
—• Pri uresničevanju sprejete politike bo potrebno še zlasti skrbeti za dosledno uveljavljanje odgovornosti vseh nosilcev družbenih funkcij in učinkovitejše spoštovanje zakonitosti. Na podlagi sklepov in priporočil skupščine SR
Slovenije o družbenem nadzorstvu je izvršni svet dal pobudo za vrsto ukrepov
za učinkovitejše delovanje inšpekcijskih organov in drugih organov odkrivanja
in pregona za uspešnejše zatiranje vseh vrst zavržnih dejanj zoper družbeno
premoženje in nespoštovanje zakonov. Potrebna je še nadaljnja organizacijska
in kadrovska izpopolnitev teh organov in služb, prav tako pa tudi dopolnitev
nekaterih predpisov.
Doseči moramo zakonitost delovanja organizacij združenega dela, samoupravnih in družbenopolitičnih skupnosti ter posameznikov, da bodo dosledno
spoštovali zakonske predpise in samoupravne ter splošne akte, tako da onemogočimo ustvarjanje dohodka brez dela, zatremo davčne utaje, prilaščanje družbenega premoženja in vse druge nezakonite in nesocialistične pojave, s tem da
se posveti večja skrb notranji kontroli pa tudi učinkovitemu delovanju pristojnih organov.
Izvršni svet je ustanovil stalno komisijo za usklajevanje dela inšpekcijskih
organov ter organov odkrivanja in pregona. Komisija bo politično usklajevala
sodelovanja med inšpekcijami, davčnimi službami, organi za notranje zadeve
in drugimi državnimi organi z namenom, da se s tesnejšo operativno koordinacijo, izmenjavo izkušenj in izpopolnjevanjem predpisov dosežeta večja učinko-
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vitost pri odpravljanju negativnih pojavov in radikalno ukrepanje proti nezakonitostim.
— S prenosom številnih dotedanjih pristojnosti federacije na republike in
avtonomni pokrajini so se bistveno povečale naloge republiške uprave, čeprav
se z nadaljnjim razvojem samoupravljanja — kot je bilo že rečeno — njene
klasične funkcije zmanjšujejo in se bodo še bolj zmanjšale. Toda za vse tiste
naloge, ki ostanejo v njeni pristojnosti, mora biti učinkovita in sposobna ter
politično in strokovno ustrezna.
Izpolnjevanje političnih in gospodarskih nalog precej otežujeta slaba kadrovska zasedba in nezadostna usposobljenost upravnih organov. To je posledica
dolgoletnega zanemarjanja javne uprave, neprivlačnosti delovnih mest v javni
upravi zaradi premajhnega družbenega ugleda, sorazmerno nizkih dohodkov,
nerešenih stanovanjskih in drugih vprašanj. Izvršni svet bo zato predložil skupščini celovito analizo stanja in problematike v republiški upravi s predlogom
programa ukrepov, da se sedanje stanje sicer postopoma, vendar učinkovito popravi. Občinskim skupščinam kaže priporočiti, da store podobno.
Na področju pravosodja, kjer smo že dosegli nekatere pozitivne premike,
bo treba čimprej uresničiti konkretne naloge, ki izhajajo iz sklepov in priporočil
skupčine SR Slovenije za nadaljnje delo sodišč in javnega tožilstva.
c) Izvajanje akcijskega programa na socialnem področju.
Na podlagi sklepov 3. konference ZKS so republiški in občinski organi ter
delovne organizacije sprejeli svoje akcijske programe in izpeljali vrsto konkretnih ukrepov, s katerimi v Sloveniji blažimo socialne razlike in posvečamo
večjo skrb tistim občanom, ki jih inflacija socialno ogroža.
Popolnoma jasno pa je, da je za uspešnejše odpravljanje socialnih razlik
potrebno odpraviti vzroke zanje. Odpravili jih bomo z ukrepi, ki bodo povečali
materialno osnovo in vpliv delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela
na odločanje o razširjeni reprodukciji ter njihov čim večji vpliv na odločanje
o sredstvih, o katerih sedaj odločajo osamosvojeni centri take ali drugačne
moči.
Podrobnejše poročilo o izvajanju akcijiskega programa izvršnega sveta in
republiških upravnih organov, o ukrepih in nalogah za reševanje teh vprašanj
ste že prejeli, zato želim opozoriti samo na nekatera bistvena vprašanja.
— Z uveljavitvijo meril za delitev dohodka in osebnih dohodkov smo
zmanjšali razpone med najnižjimi in najvišjimi osebnimi dohodki v posameznih
dejavnostih, predvsem s povečanjem najnižjih osebnih dohodkov in z omejitvijo
najvišjih. S samoupravnimi sporazumi smo uskladili tudi osebne prejemke iz
sklada skupne porabe in določili osebne prejemke iz naslova materialnih stroškov. Zlasti lahko pozitivno ocenimo letošnje delovanje samoupravnih sporazumov v smeri zmanjševanja razlik na ravni osebnih dohodkov, ki so bile posledice različnega vrednotenja dela in poslovnih uspehov. Pred letom dni je razmerje med najvišjimi in najnižjimi osebnimi dohodki, izplačanimi na zaposlenega, med posameznimi skupinami in. dejavnostmi znašalo 1 : 2,86, v prvem
polletju letošnjega leta pa 1 : 2,46.
Podobno zmanjševanje razlik kažejo tudi podatki o sredstvih za osebno in
skupno porabo, kjer gre za zmanjšanje razmerja od 1 proti 91 na 1 proti 81.
Oboje kaže, da postopoma, a še prepočasi uresničujemo eno temeljnih načel
samoupravnega sporazumevanja: enako plačilo za enako delo.
— Posebne ukrepe za blažitev socialnih razlik smo sprejeli tudi za borce
NOB na področju invalidsko-pokojninskega zavarovanja, otroškega varstva in
18
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socialnega varstva delovnih ljudi. Od dolgoročnih ukrepov za zmanjševanje
socialnih razlik pa smo začeli uresničevati sistematično investicijsko politiko
pri gradnji šol, dijaškh domov, otroških varstvenih ustanov in infrastrukturnih
objektov, vse tudi s posebnim poudarkom na manj razvita področja. Sredstva,
ki jih namenjamo za reševanje socialnih problemov, so veliko večja kot v preteklih letih. Do konca leta bo predvidoma sprejet tudi zakon o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju, ki si prizadeva zmanjšati neupravičene razlike
in zagotoviti večjo socialno varnost upokojencev. Republiški organi so pripravili osnutek zakona o zaposlovanju in socialni varnosti za primer brezposelnosti. V tem zakonu je opredeljena dolžnost delovnih organizacij, da po načelih
vzajemnosti in solidarnosti zagotavljajo dopolnilno izobraževanje tistih delavcev, ki bi zaradi tehnoloških ali ekonomskih razlogov sicer ostali brez dela.
Republiška izobraževalna skupnost je sprejela poseben program ukrepov za pospeševanje razvoja šolstva na manj razvitih območjih in štipendiranja. Prizadevamo si zmanjševati razlike v stopnji gospodarske razvitosti posameznih območij.
— Na področju stanovanjskega in komunalnega gospodarstva ter zemljiške politike smo letos sprejeli nekatere pomembne ukrepe, ki predstavljajo
neposredno izpolnitev sklepov 3. konference ZKS. Da bi zavrli špekulacije in
neupravičeno bogatenje nekaterih v prometu z zemljišči, smo uveljavili nekatere
restriktivne ukrepe. Promet s stavbnimi zemljišči je urejen na novo, v pripravi
pa je zakon o urejanju in oddajanju stavbnih zemljišč, ki bi družbenopolitičnim
skupnostim omogočil, da preprečujejo privatizacijo in okoriščanje z rento, ki
nastaja zaradi družbenih naložb v infrastrukturi in urbanizaciji in da jo zajemajo glede na lego stavbnega zemljišča ter namen dejavnosti na njem.
— Prihodnje leto bomo nadaljevali izvajanje akcijskega programa v naslednjih smereh:
Izpopolnili bomo sistem družbenega usmerjanja delitve dohodka in osebnih
dohodkov.
Iz resolucije o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva izhajata
za prihodnje leto predvsem dve osnovni nalogi in sicer: v samoupravni krog
je treba zajeti celotno stanovanjsko gospodarstvo in v njem okrepiti organiziran
družbeni vpliv, in drugič, povečati je treba obseg stanovanjske graditve in pri
tem dati prednost gradnji stanovanj za delavce, upoštevajoč, da je stanovanje
pomemben dejavnik za dejansko enakopravnost občana v družbi. V skladu s
tema dvema temeljnima nalogama bo izvršni svet predložil skupščini predloge
za novo zakonsko ureditev.
Posebej si bomo tudi prizadevati, da v procesu podružbljanja politike na
stanovanjskem področju oblikujemo samoupravne skupnosti in tako omogočimo,
da se okrepi vpliv občanov in stanovanjskih interesentov na celotnem stanovanjskem področju in da se kot del boja proti neutemeljenim socialnim razlikam
v okviru občin začne na samoupravni osnovi reševati sedaj že nevzdržno stanje
pri stanarinah.
Sistematično bomo odstranjevali tiste vzroke, ki preprečujejo večji obseg
stanovanjske graditve in bomo zato podpirali usmerjeno gradnjo ter hitrejšo
modernizacijo industrije gradbenega materiala in opreme ter večanje njenih
zmogljivosti. Zato bo treba del investicijam namenjenih sredstev — enako kot
letos — tudi v prihodnje vlagati v razvoj te industrije.
— V letu 1973 bomo še naprej izvajali politiko, uzakonjeno v zakonih o
stavbnih zemljiščih, in na novo uredili zemljiško politiko v celoti, in sicer tako
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z dopolnitvami obstoječih zakonov kakor tudi z novimi zakoni s področja kmetijskih zemljišč. S temi zakoni bomo morali urediti najbolj odprta vprašanja
kmetijskozemljiške politike, kot so: zaščita kmetijskih zemljišč in njihove namembnosti, reševanje teh vprašanj v občini na samoupravni podlagi, zlasti promet s kmetijskimi zemljišči, in sicer na način, ki bo krepil vlogo vloženega dela,
razne oblike trajne koncepcije ter združevanja dela in sredstev v kmetijstvu in
zmanjševal pomen lastništva nad zemljo.
— Za nadaljnji racionalnejši razvoj sta posebnega pomena regionalni prostorski plan in v njegovem okviru urbani sistem SR Slovenije. Urbani sistem
bo kot element prostorskega plana še letos predložen v obravnavo skupščini,
zasnova prostorskega plana pa bo predložena v obravnavo v začetku prihodnjega
leta. V pripravi je tudi razdelitev površin po namembnosti. Tudi ta bo prihodnje
leto dana v javno razpravo. Vsi trije dokumenti so pomembni za dolgoročno
prostorsko urejanje in za organizirano varstvo okolja, ki je v središču naše
pozornosti.
— V javni razpravi so teze za zakon o osebnem delu. Izvršni svet bo v
osnutku zakona še posebej poudaril načelo, da je zajamčena svoboda samostojnega dela delovnih ljudi zlasti takrat, kadar delajo sami ali kadar svoje delo
in delovna sredstva združujejo z delom drugih oseb v posebnih oblikah organizacij združenega dela, kjer se osebno delo in zasebna sredstva že organsko
vključujejo v združeno delo.
— Za uspešno izvajanje akcijskega programa na socialnem področju in za
njegovo večjo jasnost bo potrebno določiti enotnejša merila o družbeni upravičenosti socialnih razlik, odvisno od dosežene stopnje razvoja.
— V družbenih dejavnostih bo treba posebno skrb posvetiit uresničevanju
načel socialistične vzajemnosti in solidarnosti, ki naj prispevajo k odpravljanju
vzrokov socialnega razlikovanja, pogojenih z neenakimi možnostmi za dostopnost
dobrin dela, ki jih ustvarjajo družbene dejavnosti. Pri tem se bo treba v okviru
materialnih možnosti opredeliti za prioritetne naloge v razvoju teh dejavnosti.
Za izpolnjevanje temeljnih in trajnih nalog je zelo pomembna stabilnost
financiranja družbenih dejavnosti.
Nujna zaščita akumulacije v gospodarstvu in upošjevanje načela, da je
treba dati kritju skupnih potreb prednost pred individualnimi, naj se odrazi
v neposrednih samoupravnih dogovorih med porabniki in združenimi delavci
na posameznih področjih družbenih dejavnosti.
Nadaljevati je treba z uresničevanjem prioritetnih nalog, in sicer:
Na področju vzgojno-izobraževalnega dela: zagotavljanje enakopravnosti
rednega, izrednega in dopolnilnega izobraževanja ob delu, odpravljanje osipa
kot izrazitega faktorja negativne socialne in teritorialne diferenciacije, večje
vključevanje mladine, posebej delavske, v srednješolski in visokošolski študij,
modernizacija zasnove in izvajanja učnih programov na temelju marksističnih
osnov vzgoje in izobraževanja, izboljšanje strukture učnega kadra, izgradnja
srednjih in visokih šol ter domov na temelju racionalne delitve dela.
V kulturnih dejavnostih: približati kulturne dobrine čim širšemu krogu prebivalstva, pospeševati izvirne in vrhunske dosežke, varovati kulturno dediščino
in čim večjo kulturno skrb posvetiti našim ljudem v zamejstvu.
V okviru raziskovalnega dela: aktivno spremljanje razvoja temeljnih znanstvenih disciplin v svetu, opredeliti odgovornost in podpreti napore za hitrejše
uvajanje dosežkov raziskovalnega dela v neposredno proizvodnjo oziroma družbeno prakso, zagotoviti neposredno sodelovanje med visokošolskimi zavodi, razi18*
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skovalnimi inštituti in temeljnimi organizacijami združenega dela v okviru raziskovalnih projektov, pri izobraževanju raziskovalnega kadra, pri nabavi in
uporabi raziskovalne opreme, pri razvijanju računalniške mreže, znanstvene
dokumentacije in informatike.
Na področju zdravstva: uresničevati program zdravstvenega varstva, nadaljevati verifikacijo, sanacijo in racionalni razvoj mreže zdravstvenih delovnih
organizacij, odpravljati pomanjkanje medicinskega kadra. Ti ukrepi bodo poleg
intenzivnejšega izkoriščanja zdravstvenih kapacitet omogočili izboljšanje pogojev
zdravstvenega varstva delavcev in postopno izenačevanje pravic iz zdravstvenega varstva za kmete.
Za večjo socialno varnost prebivalstva je potrebno izboljšati organizacijo
in kadrovsko strukturo socialnih služb, sanirati in širiti zmogljivosti zavodov za
prizadete in ostarele prebivalce in zagotavljati valorizacijo družbenih pomoči.
Na področju otroškega varstva je potrebno še nadalje razvijati obstoječi
sistem otroškega varstva, da bi se dosegla večja razbremenitev zaposlenih žena
in da bi se okrepila vzgoja otrok v socialističnem duhu.
Se nadalje je potrebno razvijati sistem varstva vojaških vojnih invalidov
in borcev NOV ter zlasti dopolnilnega varstva materialno najbolj ogroženih
skupin.
Še nekaj o našem prispevku h gospodarski politiki SFRJ v letu 1973: Ko
pripravljamo osnove za družbenoekonomski razvoj Slovenije v prihodnjem letu,
se zavedamo, da bodo naši uspehi precej odvisni od skupnih rezultatov, ki jih
bomo dosegli na enotnem jugoslovanskem prostoru. Spremembe v političnem
sistemu, izražene v ustavnih dopolnilih, in zadnji politični dokumenti so utrli
pot odločnemu reševanju aktualnih vprašanj celotne jugoslovanske družbe. Toda
naša soodgovornost ni samo v tem, kako bomo, gradili in izvajali politiko v
Sloveniji, temveč tudi v tem, koliko bomo prispevali k oblikovanju in izvajanju
splošne jugoslovanske politike. Dosedanje izkušnje nam kažejo, da so institucionalne spremembe v odnosih in delitev odgovornosti med federacijo, republikami
in pokrajinama že postale pomemben dejavnik za hitrejše usklajevanje specifičnih interesov s skupnimi interesi jugoslovanskih narodov in narodnosti. Odgovornost republike za politiko federacije postaja bistveni del družbenopolitičnega
in ekonomskega sistema. Zato je potrebna nova usmeritev dela republiških organov — zlasti izvršnega sveta — ne le v kritično obravnavanje predloženih
rešitev, marveč v trajno ustvarjalno sodelovanje.
Pri oblikovanju jugoslovanske politike so odigrali pomembno vlogo medrepubliški komiteji, ki so doslej opravili obsežno in pomembno delo ter tako
dokazali upravičenost in potrebnost obstoja. Predstavniki Slovenije so v delu
medrepubliških komitejev sodelovali na podlagi politike, ki jo je sprejela skupščina SR Slovenije. Prav tako so predstavniki republike sodelovali tudi na različnih drugih usklajevalnih sestankih v federaciji. Vse to je dalo nove razsežnosti našim možnostim za določanje skupne politike z dogovarjanjem, sporazumevanjem in ob upoštevanju interesov drugih, hkrati pa tudi mnogo večjo
odgovornost za vse tako sprejete predpise in ekonomske ukrepe.
Kaže pa se potreba, da izpopolnimo način oblikovanja stališč, ki jih predstavniki SR Slovenije zastopajo v medrepubliških komitejih, tako da čimbolj
razširimo vpliv in odgovornost skupščinskih teles, družbenopolitičnih organizacij, gospodarske zbornice in drugih.
— Pri oblikovanju skupne jugoslovanske gospodarske politike za prihodnje
leto menimo, da je izrednega pomena njena realna zasnova. Določiti moramo
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take kvantitativne in kvalitativne naloge, ki jih bo mogoče tudi izpolniti. Predvsem je potrebno upoštevati nakopičena neskladja med proizvodnjo in porabo ter
v finančnih tokovih. Ker so nekateri rezultati v letošnjih gospodarskih gibanjih
kratkoročni, morajo biti ukrepi ekonomske politike v letu 1973 celovitejši, da
ne bi le z delnim reševanjem neuravnovešenosti na enem področju povzročili
novih neskladij na drugih področjih.
Zato ne gre obravnavati vseh ciljev ekonomske politike enako. Osredotočiti
se moramo na obvladovanje inflacijskih gibanj na trgu in na zmanjševanje
nelikvidnosti. V takem konceptu prihaja v ospredje predvsem vprašanje deficitnega financiranja investicij, tekoče reprodukcije gospodarstva, proračuna in
splošne porabe ter osebnih dohodkov. To pa pomeni, da bomo morali nakopičeno
finančno neravnotežje zaradi deficita in anticipiranoga financiranja v preteklih letih postopoma poravnati iz tekočega dohodka v breme tekočih izdatkov
in porabe.
— Ekonomska politika mora v letu 1973 zagotoviti tudi večje materialno
ravnotežje na trgu z ustreznim povečanjem ponudbe iz domačih virov in iz
izvoza. Tako postavljenemu pristopu moramo prilagoditi naše ravnanje in politiko na vseh področjih, vključno s politiko plačilne bilance. Uvozno-izvozna
politika bo morala zagotoviti normalizacijo proizvodnega utripa tako z ustreznim uvozom surovin in reprodukcijskega materiala kakor tudi z nadaljnjim
spodbujanjem izvozne usmeritve. Z ustreznimi in premišljenimi sistematskimi
ukrepi bo treba onemogočiti nevzdržno ravnanje monopolnih struktur v gospodarstvu, ki se kaže pri porastu cen in poslabšanju kvalitete izdelkov. S tega
stališča podpiramo predloge za liberalizacijo tekočih blagovnih transakcij. Njeno
prvo fazo je treba uveljaviti v začetku prihodnjega leta. Menimo pa, da mora
liberalizacija temeljiti na celovitem programu, ki mora zajeti tudi program carinske in necarinske zaščite in ki mora biti usklađen ,s srednjeročnim načrtom
razvoja.
Glede cen je treba odločneje uveljaviti dogovorjeni in sprejeti sistem in
politiko cen. Aktivirati moramo vse družbene mehanizme in hitreje vključevati
vse družbenopolitične skupnosti v izvajanje sprejetega in dogovorjenega sistema
in politike cen. Pri tem je treba v okviru družbenopolitičnih skupnosti podrobneje
opredeliti sistem in režim cen za posamezne skupine izdelkov in storitev in izdelati program, ki naj bi omogočil spremljanje izvajanja te politike.
Učinkoviteje moramo ustvarjati možnosti, da postopoma omejimo administrativno ukrepanje na področju cen in da namesto njega uveljavimo ekonomske
metode in oblike ukrepanja. Nadaljnja liberalizacija cen mora temeljiti na večji
globalni in strukturni usklajenosti med ponudbo in povpraševanjem in na dosledni povezavi z liberalizacijo uvoza. V politiki, ki jo bomo začrtali v republiki, pa bo zlasti potrebno upoštevati vpliv sproščanja cen na stroške poslovanja
in na življenjske stroške prebivalstva.
Pri izvajanju politike cen je treba na vseh ravneh zaostriti tudi odgovornost
samoupravnih subjektov ter sproti in učinkoviteje ukrepati proti vsem tistim
organizacijam, ki povečujejo cene s kršitvijo predpisov. Po robu se moramo
postaviti tudi trenutnim, dobičkarskim težnjam.
Menimo, da je treba realno oceniti možnost zmanjševanja rasti cen, da ne
bi nerealni kvantitativni cilji zopet vzbujali nepotrebne razprave pa tudi nestvarna pričakovanja. Realno namreč lahko računamo z nekaterimi faktorji
povečanja cen, kot so: porast uvoznih cen, nadaljevanje politike zmanjševanja
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disparitete v cenah, verjetno tudi postopna liberalizacija ceh, politika cen stanovanj in v komunalni infrastrukturi ter sezonska in druga nihanja cen.
— Na področju kreiranja in izvajanja kreditno-monetarne politike bo prihodnje leto težišče na aktivnem sodelovanju pri določanju skupne kreditnomooetame politike na zvezni ravni. Pri tem gre zlasti za (družbenoekonomsko
opredelitev gibanja denarne mase, emisije primarnega denarja in gibanja kratkoročnih kreditov kot sintetičnih kazalcev izvajanja kreditno-monetarnih ukrepov.
Gibanje emisije in denarne mase mora biti podrejeno splošnemu načelu, da
mora kreditno-monetarna politika spodbujati zdravo rast gospodarske aktivnosti. Izločiti je treba vso tisto konkretno emisijsko politiko, ki je tolerirala
neizpolnjevanje obveznosti, finančno nedisciplino in porabo ustreznega kritja.
Pri oblikovanju kreditno-monetarnih ukrepov v prihodnjem letu se bomo
zavzemali za postopno zmanjševanje kreditnih posegov Narodne banke Jugoslavije po obsegu in namenih ter za ustrezno zniževanje obvezne rezerve poslovnih bank pri NB, da bi tako v večji meri omogočili kreditiranje iz avtonomnih sredstev poslovnih bank. Emisija primarnega denarja bo v letu 1973
obremenjena z dediščino iz letošnjega leta, zlasti za kritje tečajnih razlik in
dolgov republik in bank v tujini. Sproščanje primarne emisije bo v letu 1973
moralo upoštevati vračilo dolgov federacije, izpolnjevanje zapadlih obveznosti
družbenopolitičnih skupnosti do Narodne banke Jugoslavije, prenos hranilnih
vlog poštne hranilnice na poslovne banke in rezultate deviznih transakcij.
Ker so bila merila za prenos dela primarne emisije na republiške narodne
banke medrepubliško dogovorjena že leta 1972, se bomo zavzemali, da bi ta
merila veljala vse dotlej, dokler ne bomo celovito in dolgoročno opredelili sistema načrtovanja in izvajanja kreditno-monetarnih ukrepov.
Kar zadeva dinamiko razvoja v prihodnjem letu, menimo, da je primerna
stopnja rasti eden bistvenih elementov politike uresničevanja večjega skupnega
ravnotežja. Toda, pri tem ne smemo vztrajati pri rasti za ceno poglabljanja
sedanjih nesorazmerij, posebej glede nelikvidnosti, nadaljnjih izgub in nadaljnjega zadrževanja plačilno nesposobnih žarišč. Dinamika razvoja mora torej
temeljiti na zdravi ekonomski podlagi. Pri sedanjih težnjah pa rast proizvodnje
lahko pospešujemo z ustrezno finančno in kreditno-monetarno politiko in s stimulativno izvozno-uvozno politiko. Ukrepi morajo biti sprejeti pravočasno.
Na podlagi srednjeročnega načrta Slovenije se moramo pripraviti za uresničevanje skupno sprejete politike z družbenim načrtom Jugoslavije za leto 1971
do 1975, zlasti še glede razvoja energetike, metalurgije, bazične kemije, naftnega
gospodarstva, prometa, razvojne politike, industrijskega področja ter drugih
pomembnih gospodarskih področij. Pripraviti se moramo tudi na tesno sodelovanje pri snovanju dolgoročne razvojne politike Jugoslavije. Že sprejeta resolucija o dolgoročnem razvoju SR Slovenije je podlaga našim izhodiščem.
Tovarišice in tovariši poslanci! Izvršni svet bo predložil skupščini SR Slovenije dokument o družbenoekonomski politiki SR Slovenije za prihodnje leto,
tako da bi ga bilo mogoče sprejeti že do konca leta. Pričakujemo, da bo tudi
današnja razprava prispevala dodatne predloge in pobude za oblikovanje tega
dokumenta.
Predsedujoči Tone Bole: Končujem skupno sejo zborov in vas obveščam, da republiški zbor nadaljuje svojo sejo v mali dvorani, enotni zbor pa
v tej dvorani.
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Tovarišice in tovariši poslanci! Predlagam, da nadaljujemo sejo enotnega
zbora delovnih skupnosti.
K 2. točki dnevnega reda smo prejeli poročilo izvršnega sveta s prilogami,
oceno gospodarskih razmer v Sloveniji in poročilo o izvajanju akcijskih programov izvršnega sveta skupščine SR Slovenije, informacijo predsedstva skupščine SR Slovenije, informacijo predsedstva skupščine SR Slovenije o obravnavi
izvajanja politike družbenoekonomskega razvoja v letošnjem letu ter o možnostih razvoja v prihodnjem letu, poročilo odbora za finance in odbora za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora s sklepom gospodarskega
zbora, mnenje skupine poslancev prosvetno-kulturnega zbora, mnenje skupine
poslancev socialno-zdravstvenega zbora, poročilo začasne komisije enotnega zbora za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj
financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti ter mnenja, stališča
in predloge zasedanja delegatov občin. Dobili smo tudi poročilo, ki ga je poslala
služba družbenega knjigovodstva, centrala za Slovenijo.
Uvodno besedo k tej točki smo ravnokar poslušali. Želi morda besedo poročevalec začasne komisije enotnega zbora? Tovariš Zimšek, prosim!
Anton Zimšek: Tovarišice in tovariši! O izvajanju politike družbenoekonomskega razvoja v letu 1972 in o možnostih razvoja v letu 1973 je na podlagi ustreznega gradiva izvršnega sveta, zavoda SR Slovenije za planiranje in
mnenj odborov ter poslancev razpravljala tudi začasna komisija enotnega zbora
za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov. Ker ste poročilo
prejeli pozno, menim, da moramo na današnji seji omeniti vsaj nekatere bolj
splošne ugotovitve naše komisije.
Komisija meni, da je takrat gradivo v analitičnem delu dobro pripravljeno.
Poleg obsežnega prikaza gospodarskih gibanj je prikaz podan v jedrnati in razumljivi obliki, tako da si lahko vsak poslanec ustvari zadovoljivo in pregledno
predstavo sicer zapletenih ekonomskih prooesov v tekočem letu. Vendar je treba
poudariti, da kljub temu, da predlagatelji — kot zagotavljajo — še niso nameravali ob tem gradivu podati že tudi celovitejših izhodišč ekonomskih gibanj in
politike za naslednje leto, poslanci glede na skorajšen iztek tekočega leta pogrešamo takšna izhodišča že v tem času. Seveda ne gre za neučakanost, temveč za
željo in zahtevo, da odločno prekinemo prakso preteklih let, ko so delovne organizacije pa tudi drugi družbeni subjekti prehajali v naslednje leto v skorajda
popolni negotovosti pri načrtovanju svoje aktivnosti in to v pretežni meri zaradi
tega, ker smo resolucije in predpise sprejemali pozno in prepozno. Ta problem
bo v določeni meri zadovoljivo rešen letos s tem, da bodo izhodišča o možnostih
ekonomskega razvoja v letu 1973 predložena skupščini še v mesecu novembru,
kar je danes potrdil tovariš Tribušon.
Ne da bi se poglabljal v posamezne ugotovitve iz razprave naše komisije,
ki so podrobneje obravnavane v poročilu, moramo ugotoviti, da je bila razprava
o ekonomskih procesih v tekočem letu kritična in tudi bolj pesimistična. Ugotovljeno je bilo sicer, da so v tekočem letu že vidni nekateri pozitivni premiki
— v poročilu in drugem gradivu so posebej poudarjeni — da se pa pri podrobnejši vsebinski analizi v veliki meri razvrednotijo glede na okoliščine, v katerih
so bili doseženi, glede na posredne negativne učinke in druge gospodarske
rezultate in v primerjavi z napori in žrtvami, ki so bile potrebne za dosego
takšnih rezultatov.
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Zlasti je problematično uresničevanje kompleksnih nalog na področju proklamiranega razbremenjevanja gospodarstva, saj podatki kažejo, da so bili storjeni cela premiki v nasprotni smeri od dogovorjene politike. Zato je bila v zvezi
z morebitnimi presežki postavljena soglasna zahteva, da jih je treba v skladu
z dogovorjeno politiko neposredno vrniti gospodarstvu ne glede na njihov obseg.
Pri tem rte gre zgolj za gospodarske efekte, ki morda niti me bodo posebno
veliki, temveč gre predvsem za doslednost pri uresničevanju dogovorov in načel,
ki smo jih soglasno sprejeli in ki bodo pokazali našo resno pripravljenost tudi
na drugih področjih vztrajati pri principialni politiki, ne glede na trenutne
prakticistične premisleke, objektivne težave in druge potrebe.
Čeprav gospodarska problematika v tekočem letu ne kaže takih rezultatov,
ki nas bi lahko navdajali s pomirjaj očim optimizmom, prevladuje ugotovitev
tudi v naši komisiji, da so z energične j šimi akcijami Zveze komunistov in vseh
njenih članov dane resne možnosti, da v spremenjeni idejnopolitični družbeni
klimi naredimo že v tem letu, še posebej pa v prihodnjem letu, odločilne korake
predvsem na področju stabilizacije gospodarstva.
Te nove okoliščine so več kot v skladu z velikokrat izraženimi mnenji poslancev, da so za naš uspešen razvoj v srednjeročnem smislu odločilne pozitivne
gospodarske spremembe prav v letu 1973. Zato je gotovo, da dajejo pisma tovariša Tita in izvršnega biroja kakor tudi akcije Zveze komunistov Slovenije
povsem nove subjektivne spodbude in možnosti, da se bomo odločneje, enotneje
in uspešneje spopadli s posameznimi objektivnimi gospodarskimi problemi kakor
tudi z nič manj pomembno negativno konsekvenco gospodarskih razmer v
zadnjih letih, z apatičnostjo določenih gospodarskih krogov in drugih odgovornih nosilcev družbenih akcij pa tudi delovnih ljudi, ki so že marsikje zapadli
miselnosti, da so nekateri problemi v samoupravnem sistemu nerešljivi, kar je
vodilo v negospodarski fatalizem in v stopnjujočo se stihijo.
V tej zvezi tudi razumemo in poudarjamo brezpogojno potrebo po odločnejšem stopnjevanju poslovne in druge odgovornosti ter zakonitosti na vseh
ravneh, v vseh delovnih sredinah in enotno v vsej Jugoslaviji.
Kvalitetno nov element v razpravi komisije je bila tudi širša družbenoekonomska osvetlitev gospodarskih gibanj s poudarkom na neločljivo povezani problematiki gospodarske učinkovitosti in razvijanja družbenoekonomskih
odnosov v proizvodnji in na drugih področjih. Usodna medsebojna povezanost
učinkovitejšega gospodarskega razvoja in poglabljanja samoupravljanja, predvsem pa uresničevanje ustavnih dopolnil, narekuje v prihodnje vsebinsko nov,
neverbalen pristop vseh nosilcev gospodarskih in družbenopolitičnih zadolžitev
vključno z republiško skupščino in njenimi organi.
Na koncu želim posebej poudariti stališče komisije, da kljub pomembnim
številnim problemom in časovni stiski pri uresničevanju stabilizacije vendarle
moramo v prihodnje v večji meri negovati političen realizem, predvsem pri
dogovarjanju o nalogah in ciljih. Sprejemati moramo takšne cilje, ki bodo v
pretežni meri uresničljivi, ker je tudi to eden pomembnih pogojev za odgovorno
ravnanje vseh dejavnikov v gospodarstvu in na drugih področjih in ustvarjalno
vpliva na najširše kroge delovnih ljudi. Tako bodo dane tudi večje možnosti,
da v letu 1973 bolj odločno uresničujemo nekatere naloge, ki smo si jih zastavili
že v tekočem letu, vendar niso bile realizirane, čeprav niso nič manj pomembne.
V tej zvezi nameravamo bolj eksplicitno opredeliti svoja stališča ob obravnavi
izhodišč in ob resoluciji o družbenoekonomski politiki v letu 1973.
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Predsedujoči Tone Bole: Kdo želi sodelovati v razpravi? Tovariš
dr. Mrgole.
Dr. Mitja Mrgole: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Govoril bom kot poročevalec skupine poslancev socialno-zdravstvenega zbora,
ki je obravnavala izvajanje politike družbenoekonomskega razvoja za leto 1972
ter možnosti razvoja v letu 1973.
V načelni razpravi o okvirnih izhodiščih za oblikovanje ekonomske politike
v prihodnjem letu so poslanci poudarili predvsem potrebo po ocenjevanju možnosti nadaljnjega razvoja. Pri tem je treba zlasti upoštevati spremembe, izražene
v ustavnih dopolnilih. Vse samoupravne interesne skupnosti s področja socialnega in zdravstvenega varstva in zavarovanja naj na podlagi predvidenih
materialnih okvirov in ciljev, izraženih v osnutku srednjeročnega programa, ter
lastnih programov razvoja izdelajo predloge o potrebnih sredstvih za leto 1973.
Organizacije združenega dela s tega področja morajo povečati napore za večjo
učinkovitost dela in boljšo organizacijo dejavnosti s funkcionalnim povezovanjem in tudi z medobčinskim sodelovanjem.
V podrobni obravnavi gradiva se je skupina poslancev ob ugotavljanju
stanja na posameznih področjih orientirala predvsem na projekcijo za leto 1973.
Pokojninsko-invalidsko zavarovanje: Sklad pokojninsko-invalidskega zavarovanja je letos potreboval okrog 420 milijonov obratnih sredstev, ki so bila
potrebna zaradi neporavnavanja obveznosti federacije in republike do tega
sklada. Tako ob koncu meseca oktobra letos naraste dolg do sklada na okrog
201,5 milijona dinarjev, kar pomeni kreditiranje federacije in republike s strani
sklada. Računamo, da se bo ta dolg do konca leta zmanjšal na približno 103
milijone, kljub temu pa bo sklad ob tem razpolagal s premajhno rezervo in
zašel v težave. Vzrok takega stanja je znižana osnovna stopnja v letu 1971
od 12,9 na 12,7 %>, ki ni bila povečana v letu 1972, kot je bilo prvotno zagotovljeno. Ob vsem tem je treba zagotoviti redno poravnavanje obveznosti federacije in republike do sklada. Izračuni kažejo, da bi bilo potrebno stopnjo
osnovnega prispevka povečati za 0,8 do 1 Vo, s tem pa niso zajeta sredstva za
oblikovanje rezerve.
Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje:
Poslanci so ugotovili, da stroški za potrebe zdravstva niso vezani le na
gibanje življenjskih stroškov, marveč tudi na povečanje fizičnega obsega potreb
po zdravstvenih storitvah, ki izvira iz povečanega števila zaposlenih in tudi
iz drugih okoliščin. V razpravi je bilo ugotovljeno, da. so življenjski stroški letos
višji za poprečno 21 ''/<>. Izdatki za zdravila na zavarovano osebo so v 9 mesecih
letos v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta za 24,5 °/o višji, v prvih šestih
mesecih letos pa so bili višji za okrog 12,5 '%». Nekatere zdravstvene delovne
organizacije so bile prisiljene kriti povečanje teh stroškov iz sklada rednih
osnovnih dohodkov, tako da jih niso izplačevale v višini 95'% samoupravnega
sporazuma, kot je bilo dogovorjeno.
V razpravi je bilo tudi ugotovljeno, da predstavlja velik problem specialistična ambulantna služba, in sicer predvsem zaradi pomanjkanja prostorov,
kadra in opreme. Samo v Ljubljani čaka na razne specialistične preglede približno 12 000 bolnikov. Oprema v zdravstvenih delovnih organizacijah je po
večini že močno zastarela ter se njena vrednost kljub uvedeni funkcionalni
amortizaciji iz leta v leto zmanjšuje. Vrednost delovnih naprav je zelo nizka.
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V razpravi je bilo predlagano, naj se čimprej pripravi potrebno gradivo
za sklenitev družbenega dogovora za financiranje zdravstvene dejavnosti v letu
1973. Bilo je povedano, da se bo morala stopnja za zdravstveno varstvo v prihodnjem letu povečati že glede na predvideno združevanje delavskega in kmečkega zavarovanja, upoštevati pa bomo morali tudi vse prej omenjene potrebe.
Socialno varstvo: Na seji skupine poslancev je bilo ugotovljeno, da smo
na tem področju dosegli precejšen napredek. Republika je s svojo intervencijo
omogočila izenačevanje družbene denarne pomoči tistim, ki so jo bili najbolj
potrebni. Odprto ostane vprašanje, ali bodo lahko vse občine poravnale obveznosti, ki izhajajo iz družbenega dogovora. Socialne dajatve nasploh ne sledijo
v celoti povečanju življenjskih stroškov, ker so občinske skupščine bolj obremenjene z večjimi stroški za oskrbovanje v socialnih zavodih. Republiški
sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo naj izdela s pomočjo drugih faktorjev potrebne normative za gradnjo novih objektov za ostarele osebe, ker
vemo, da velika večina sedanjih zavodov ne ustreza. Po vseh občinah bi bilo
treba okrepiti socialno službo, morda pa bi bilo potrebno razmisliti o formiranju samoupravnih skupnosti socialnega varstva.
Na področju otroškega varstva je bilo ugotovljeno, da višina otroških dodatkov, določena januarja letos, vse bolj izgublja realno vrednost. Odpira se
vprašanje, kako nadalje zagotoviti to vrednost. V prihodnjem letu bi bilo potrebno rešiti problem dodatka za približno 15 do 16 tisoč socialno ogroženih
kmečkih otrok.
Na področju varstva borcev NOB in vojaških vojnih invalidov moramo
v prihodnjem letu uravnavati vrednost borčevskega dodatka zaposlenih borcev
NOB in povišati invalidski dodatek skladno s porastom pokojnin, če želimo
odpraviti že obstoječe socialne razlike. Kot osnova za določanje invalidskega
dodatka naj bi služil najnižji pokojninski prejemek SR Slovenije. Odprto ostane
še vedno vprašanje borcev-prekomorcev. Pri urejevanju njihovega statusa moramo računati na približno 3000 upravičencev. Ce nameravamo rešiti vse probleme s področja varstva borcev, bi bil republiški proračun po grobih ocenah
dodatno obremenjen za 25 milijonov din.
Predsedujoči Tone Bole: Kdo želi sodelovati v razpravi? Tovariš Rus,
prosim!
Dr. Borut Rus: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Opozoril bi na problem, ki ga je že poudarila skupina poslancev socialno-zdravstvenega zbora. Na 4. strani v četrtem odstavku piše, da ne smemo dovoliti, da
bi stagnirala osnovna zdravstvena služba, kajti to bi onemogočilo redno izvajanje njenih nalog. Lahko ugotovimo, da osnovna zdravstvena služba v celoti
stagnira in da traja stagnacija že 10 let. Kljub temu, da smo v tem domu
velikokrat razpravljali o tem vprašanju, nismo storili dovolj, da bi te stvari
rešili.
Menim, da na stopnji osnovnega zdravstvenega varstva ni izkoriščena vsa
intelektualna sposobnost ljudi, ki na tem področju delajo. Na tem področju
bi se dalo več napraviti, če bi izobraževanje, oprema in splošna politična orientacija tako delo tudi omogočili. Zato prihaja tudi do dvojnosti, do povečanja
stroškov in do navala na specialistične ambulante, ker imamo v osnovni zdravstveni službi tak velik deficit. Mislim, da bomo prav problemu osnovnega zdravstvenega varstva morali posvetiti več pozornosti, saj po podatkih, ki jih je
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•dala na razpolago skupnost zdravstvenih zavodov, ugotavljamo, da je bilo 80 fl/o
vseh zdravstvenih motenj odpravljenih na nivoju osnovne zdravstvene službe
in da le 20 %> odpade na specialistično in na bolnišnično zdravstveno službo.
Stremeti moramo za tem, da tega odstotka ne bi spreminjali le v breme
bolnišnične in specialistične zdravstvene službe, ampak da bi ta opravljala resnično svojo konzultantsiko nalogo in vse tiste izredne potrebne naloge, ki so
nam znane. Zato poudarjam, da bi morali bolj poudarjati reševanje vseh problemov, ki nastajajo v zvezi s stagnacijo osnovne zdravstvene službe, zlasti
glede na veliko disperzijo našega prebivalstva po podeželju. Z izravnavo pravic
kmetov v okviru zdravstvenega varstva bo osnovno breme najbrž temeljilo na
našem ekonomskem potencialu in na ekonomskih možnostih naše družbe. Vidimo, da vse razvite družbe z veliko močnejšim ekonomskim potencialom stremijo za tem, da rešujejo vse, kar je na nivoju osnovne zdravstvene službe
mogoče rešiti. To je za družbo in za občana najcenejši način reševanja zdravstvenih problemov.
Predsedujoči Tone Bole: Kdo želi sodelovati v razpravi? Prosim, tovariš Makovec.
Stojan Makovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Mislim, da moramo predvsem kmetje pozdraviti izenačitev pravic zdravstvenega zavarovanja delavcev in kmetov. Menim, da se morajo vsi dejavniki, ki
delajo na tem področju, še nadalje zavzemati za dokončno ureditev tega problema, ker bo to pozitivno vplivalo na kmetijskega proizvajalca. Ta izenačitev
je tudi priznanje kmečkim proizvajalcem. Zdravstvena služba pa naj ne bo v
skrbeh, da bi kmetijski proizvajalci, če pride do izenačenja, zelo preobremenili
zdravstveno službo. Kmetijski proizvajalci ne bomo iskali ne vem kakšnih interesov. Storitev se bomo posluževali ob nujnih primerih in menim, da to ne
bo kakšno večje breme za celoten sistem.
Del kmečkih proizvajalcev je zdravstveno že izenačen po borčevski liniji itd.
Menim, da moramo podpreti referendum za združitev. Verjetno bomo tudi s tem
delno zaustavili hitro prehajanje kmetov v delavski razred.
Predsedujoči Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? Tovariš
Jože Melanšek, prosim!
Jože Melanšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Pričakoval sem, da bo v ekspozeju izvršnega sveta zajeto tudi področje telesne
kulture. Menim, da bi bilo to prav glede na to, ker je predlog zakona o telesnokulturnih skupnostih že predložen izvršnemu svetu.
Poleg tega menim, da bi bilo potrebno, da bi v materialu o izvajanju politike družbenoekonomskega razvoja v letu 1972 in o možnostih razvoja v letu
1973 bilo na strani 24, kjer se govori o vzgoji in izobraževanju in o raziskovalni dejavnosti v kulturi obdelano tudi področje telesne kulture. Ce pa predlagatelj meni, da je to zajeto v širšem pojmu kulture, potem mislim, da je ta
stvar tako pomembna, da je stanje telesne kulture in perspektivni razvoj v letu
1973 treba prikazati posebej.
Predsedujoči Tone Bole: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker
se nihče več ne javlja, končujem razpravo o tej točki dnevnega reda; s pred-
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stavnikom izvršnega sveta se moramo dogovoriti še o terminu, do katerega bo
izdelan osnutek. Prosim, tovariš Lapajne!
Ivan Lapajne: Spoštovano predsedstvo, tovarišice in tovariši poslanci!
Na podlagi obsežne razprave, ki je potekala v odborih, na prosvetno-kulturnem
zboru, zasedanju delegatov občin in v gospodarskem zboru, smo dobili vrsto
sugestij in predlogov. V osnovi ugotavljamo, da je bilo gradivo, ki je bilo predloženo za to razpravo, sprejeto in da bo skupno z današnjim ekspozejem in
z razpravami, ki so danes v republiškem in v enotnem zboru, lahko služilo kot
osnova za izdelavo dokumenta, to je resolucije za prihodnje leto. Vendar je
glede na nastale razmere — ker je pač izvršni svet v ostavki — sedaj težko
natančno določiti datum, do kdaj bo nov izvršni svet predložil osnutek resolucije. Mislim, da bi bilo prav, da predloži osnutek resolucije nov izvršni svet,
ta pa bo imenovan v tej skupščini okrog 22. tega meseca. Zato menimo, da bo
izvršni svet na eni izmed prvih sej, to je pred koncem tega meseca že obravnaval osnutek resolucije. Pri tem gre za materialne obveznosti, za izhodišča
proračuna, za opredelitev materialnih obveznosti do federacije in za vse druge
obveznosti, ki bodo imele za posledico financiranje v prihodnjem letu. Zato
lahko računamo, da bo nov izvršni svet osnutek sprejel in ga poslal v skupščino
na začetku meseca decembra. Tako bo mogoče resolucijo sprejeti še v letošnjem letu.
Zato predlagam, da datuma ne opredelimo natančno, temveč da se le
načelno dogovorimo, da bo predložil izvršni svet osnutek skupščini takoj, ko
bo to mogoče.
Predsedujoči Tone Bole: Saj nismo govorih o točnem datumu, temveč
o tem, da se osnutek pripravi do konca meseca tako, da bi bila resolucija
sprejeta decembra.
Ivan Lapajne: Ker je bila razprava temeljita in ker je bilo gradivo
obsežno in dobro pripravljeno, kar ste tudi sami ugotovili in priznali, ne bo
težav glede sestave resolucije, čeprav mislimo, da bi morala biti ta v sedanjih
političnih in gospodarskih razmerah in glede na naloge, ki so pred nami v prihodnjem letu, drugačna, kot so bile doslej, manj deklarativna in zelo konkretna,
kjer bi točno opredelili naloge in nosilce teh nalog.
Ce hočemo, da bo tako, potem bo to lahko v nekem smislu tudi konkreten
program dela novega izvršnega sveta. Zato sem poudaril, da jo mora izvršni
svet temeljito proučiti.
Predsedujoči Tone Bole : Enotnemu zboru predlagam naslednji sklep:
1. Na podlagi poročila izvršnega sveta o izvajanju politike družbenoekonomskega razvoja v letošnjem letu in o možnostih razvoja v letu 1973 in na
podlagi ekspozeja in razprave na svoji seji naroča enotni zbor delovnih skupnosti izvršnemu svetu, da pripravi dokument o politiki družbenoekonomskega
razvoja v letu 1973, tako da ga bo mogoče skupaj s potrebnimi ukrepi sprejeti
še pred koncem letošnjega leta.
2. Dokument naj začrta vse neposredne in najbolj bistvene naloge za skladnejši razvoj kakor tudi za reševanje problemov in uresničevanje nalog, ki izhajajo iz pisma predsednika ZK Jugoslavije in izvršnega biroja ZK Jugoslavije,
iz sklepov predsedstva ZK Jugoslavije in sklepov zadnje seje CK ZK Slovenije.
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3. V dokumentu naj upošteva razprave in mnenja o teh vprašanjih na
predsedstvu skupščine Socialistične republike Slovenije, na zboru delovnih
skupnosti skupščine Socialistične republike Slovenije ter na sejah drugih skupščinskih teles.
Sklep dajem na glasovanje. Kdor je zanj, naj dvigne roko! (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predloženi sklep soglasno sprejet.
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo osnutka zakona o službi družbenega knjigovodstva, ki ga je predložil izvršni svet.
Prejeli ste osnutek zakona, poročilo začasne komisije enotnega zbora za
proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti in poročilo zakonodajnopravne komisije. Svoje mnenje je dal tudi odbor za finance gospodarskega
zbora, ki ga je že upoštevala začasna komisija enotnega zbora.
Želi besedo predstavnik izvršnega sveta? (Ne želi.) Ali mogoče želi besedo
poročevalec začasne komisije enotnega zbora, tovariš Pungerčar? (Ne želi.) Ali
želi besedo poročevalec zakonodajno-pravne komisije? (Ne želi.)
Pričenjam razpravo o osnutku zakona. Kdo želi sodelovati v razpravi? (Ne
javi se nihče.) Ugotavljam, da nihče ne želi sodelovati v razpravi. Končujem
razpravo in predlagam zboru v zvezi s to točko naslednji sklep:
1. Osnutek zakona o službi družbenega knjigovodstva se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet. Pri tem naj upošteva mnenja
in predloge, dane v poročilih.
3. Izvršni svet naj predloži obrazloženi predlog zakona do 1. decembra
letošnjega leta.
Ali se predstavnik izvršnega sveta strinja z datumom? (Da.)
Kdor je za sklep, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o volitvah in odpoklicu članov predsedstva Socialistične federativne republike
Jugoslavije iz Socialistične republike Slovenije, ki ga je skupščini predložil
v obravnavo izvršni svet.
Prejeli ste predlog zakona, poročilo začasne komisije enotnega zbora za
družbenopolitične odnose in poročilo zakon oda jno-pravne komisije.
Ali želi besedo predstavnik izvršnega sveta? (Ne želi.) Zeli besedo predstavnik zakonodajno-pravne komisije? (Ne želi.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? (Ne javi se nihče.)
Ce nihče ne želi sodelovati v razpravi, končujem razpravo in dajem predlog
zakona o volitvah in odpoklicu članov predsedstva Socialistične federativne
republike Jugoslavije iz Socialistične republike Slovenije na glasovanje. Kdor
je za sprejem predloga tega zakona, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet in bom o izidu glasovanja obvestil predsednika republiškega zbora.
Dnevni red današnje seje zbora je izčrpan. Končujem sejo in se zahvaljujem za udeležbo.
(Seja je bila končana ob 12.50.)

ZASE DANJE DE LECATO V OBČIN

28. zasedanje
(3. novembra 1972)
Predsedoval: Zdravko Krvina,
član predsedstva skupščine SR Slovenije
Začetek zasedanja ob 9.15.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Tovarišice in tovariši delegati! Na.
podlagi 11. člena odloka o začasni ureditvi sklica in dela zasedanja delegatov
začenjam 28. zasedanje delegatov občin v skupščini SR Slovenije, ki ga je
sklical predsednik skupščine SR Slovenije na podlagi določil 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 7. člena omenjenega odloka.
Dnevni red za današnje zasedanje je bil določen s sklicem in obsega naslednje točke:
1. izvajanje politike družbenoekonomskega razvaja v letu 1972 in možnosti'
razvoja v letu 1973;
2. osnutek zakona o sanitarni inšpekciji;
3. predlog sklepov in priporočil glede nočnega dela žena in mladine in
informacija o nočnem delu žena in mladine;
4. predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o republiškem davku na
promet kmetijskih zemljišč, ki se pridobivajo v nekmetijske namene, in
5. predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o urbanističnem planiranju.
Poleg delegatov občin in delegata mesta Ljubljane so bili na današnje zasedanje vabljeni tudi predstavniki predlagateljev gradiva za današnjo razpravo,
predstavnik izvršnega sveta ter predstavnika skupščin občin Ilirska Bistrica in
Ljubljana-Šiška, predsedniki matičnih odborov pristojnih zborov in člani predsedstva skupščine SR Slovenije.
V smislu 12. člena omenjenega odloka predlagam, da izmed sebe izvolite
overitelja zapisnika. Predlagam, da ju izvolimo po abecednem redu občin, in
sicer delegata občine Trebnje in občine Tržič, tovariša Načeta Dežmana in
Milana Ogriza. Se strinjate s tem predlogom? (Da.)
Ugotavljam, da sta za overitelja zapisnika 28. zasedanja delegatov občin
izvoljena tovariša Milan Ogriz in Nace Dežman.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na razpravo o izvajanju politike družbenoekonomskega razvoja v letu 1972 in o možnostih razvoja
v letu 1973.
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Gradivo smo vam poslali dne 18. 10. 1972. Predstavnik predlagatelja k tej
točki dnevnega reda je tovariš Ivan Lapajne, namestnik direktorja zavoda za
planiranje SR Slovenije, ki bo imel uvodno besedo.
Ivan Lapajne: Tovarišice in tovariši delegati! Na današnjem zasedanju smo se zbrali zato, da bi prispevali svoj delež k oceni sedanjih gospodarskih razmer v Sloveniji in sodelovali pri oblikovanju izhodišč ter predlogov
za ekonomsko politiko v prihodnjem letu. Kot osnovo za razpravo ste prejeli
gradivo o izvajanju politike družbenoekonomskega razvoja v letu 1972 in o
možnostih razvoja v letu 1973, oceno gospodarskih razmer v Sloveniji in poročilo o izvajanju akcijskih programov izvršnega sveta skupščine SR Slovenije.
V času od izdelave gradiva do danes so bile živahne razprave o gospodarskih
vprašanjih v organih družbenopolitičnih organizacij, v centralnem komiteju
Zveze komunistov Slovenije, v republiški konferenci SZDL, v gospodarski zbornici, v odborih gospodarskega ki republiškega zbora ter na sejah skupine poslancev prosvetno-kulturnega in socialno-zdravstvenega zbora skupščine SR Slovenije. O teh vprašanjih je obsežno razpravljalo tudi predsedstvo skupščine
SR Slovenije in s komunikejem seznanilo javnost s svojimi stališči. Izvršni
svet bo podal ekspoze o tej problematiki na seji republiškega in enotnega zbora
skupščine SR Slovenije v prihodnjem tednu.
V zadnjem času smo priča tudi široki in razgibani politični dejavnosti, ki
se je razmahnila tako v Sloveniji kot v Jugoslaviji zlasti po pismu tovariša
Tita in izvršnega biroja predsedstva ZKJ. Pomemben prispevek k tej dejavnosti so tudi sklepi zadnje seje predsedstva Zveze komunistov Jugoslavije na
Brionih.
Ustvarjeno razpoloženje in najširša mobilizacija političnih in samoupravnih
dejavnikov v družbi lahko odločilno prispevata tudi k odpravljanju neskladij
in težav, s katerimi se srečujemo v gospodarstvu, ki imajo pomemben vpliv
tudi na družbeno področje.
Na podlagi dosedanjih razprav lahko trdimo, da je bila sprejeta ocena, ki
je prikazana v predloženem gradivu. Iz nje je razvidno, da so gospodarske
razmere kljub nekaterim ugodnim rezultatom — na primer povečanje deviznih
rezerv v državi, povečanje izvoza, sorazmerno visoka stopnja rasti proizvodnje,
zaposlenosti itd. — precej resne. Gospodarska gibanja v devetih mesecih letošnjega leta dopuščajo oceno, da bo v Sloveniji v letu 1972 povečanje proizvodnje in gospodarske aktivnosti nad predvidevanji. Podobna ocena velja tudi
za Jugoslavijo. Industrijska proizvodnja je v 9 mesecih v Sloveniji za 8,5 '/o
višja kot v istem obdobju lani. Povečanje proizvodnje nad predvidevanji je
predvsem rezultat povečanega izvoza, saj je okoli 3U povečanja proizvodnje
odpadlo na večji izvoz. Ob ugodnih gibanjih industrijske proizvodnje pa se
pojavljajo v gospodarstvu nekatere kritične točke, predvsem zaradi hitrejšega
naraščanja stroškov in zaradi pomanjkanja raznih vrst reprodukcijskega materiala, tako da prihajajo na mejo rentabilnosti in v izgube nekatere delovne
organizacije, ki lani niso bile v težavah. V oskrbi z energijo so razmere trenutno ugodne, v perspektivi pa bodo nastali problemi, če dela v zvezi z gradnjo
novih proizvodnih zmogljivosti ne bodo pospešena.
Prve ocene obsega kmetijske proizvodnje v letu 1972 kažejo, da bo raven
proizvodnje za okoli 2 fl/o večja kot v preteklem letu, kar je pod dinamiko, ki
jo predvideva srednjeročni plan Slovenije. Čeprav so zmogljivosti gradbenih
podjetij, poprečno vzeto, polno zasedene, v gradbeništvu zaostajamo, posebno
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pri stanovanjski graditvi. Na to je deloma vplivalo tudi pomanjkanje cementa
in drugih gradbenih in instalacijskih materialov.
Obseg prometnih storitev se razvija skladno z naraščanjem proizvodnje.
Kljub ugodnemu povpraševanju po prometnih storitvah pa v vseh panogah
prometa akumulativnost pada. Železnica ima v prvem polletju visoko izgubo,
ki se bo po ocenah do konca leta še povečala. Podobne razmere so tudi v elektrogospodarstvu.
Zaposlenost se je v družbenem sektorju povečala v prvih 8 mesecih za
4 °/o, kar je znatno nad predvidevanji. Takšno gibanje vodi v zmanjševanje
števila nezaposlenih, pa tudi v tujini se zaposluje vse manj naših delavoev.
V letu 1972 je dosežen tudi v Sloveniji preobrat v zunanjetrgovinskih tokovih.
Izvoz blaga se je povečal v 9 mesecih za 29 fl/o, uvoz pa je manjši za 4 3/o.
Postopno padanje naročil za izvoz, povečanje domačih cen ip s tem zmanjšanje
konkurenčnosti na zunanjih tržiščih ter zmanjšanje zalog blaga kaže, da se
bo stopnja naraščanja izvoza postopoma zmanjševala. Ustvarjene devizne rezerve pa bodo omogočile realnejša razmerja na tem področju.
Na razvoj povpraševanja bistveno vplivajo osebni prejemki prebivalstva,
ki so se v prvih devetih mesecih povečali za 26 °/o, v tem neto osebni dohodki
za 24 %>. Znatno bolj, čeprav počasneje kot v letu 1971 naraščajo drugi neto
osebni dohodki in prejemki (dnevnice, pavšali, avtorski honorarji itd.). Zaradi
valorizacije pokojnin ter bistvenega povečanja otroških dodatkov so se močno
povečali tudi socialni prejemki prebivalstva.
Področje splošne porabe je omejil republiški zakon, tako da so posamezni
nosilci omejeni z absolutnim zneskom, v okviru katerega lahko oblikujejo svojo
politiko. Ti okviri so nekoliko večji, kot je začrtano z zvezno resolucijo, temeljijo pa na družbenih in samoupravnih dogovorih tako glede delitve osebnih
dohodkov kot tudi glede izvajanja socialne politike. Pritok dohodkov iz avtonomnih virov za splošno porabo kaže, da predvidene ocene za leto 1972 ne bodo
bistveno presežene. V republiškem proračunu in pri računu za izravnave v
gospodarstvu pa se predvideva celo izpad dohodkov.
Investicije so v devetih mesecih za 12,5 %> večje kot v istem obdobju lani.
Sodeč po gibanju materialnih faktorjev investicijske porabe sklepamo, da dinamika finančnih tokov ne spremlja v celoti stvarne investicijske izgradnje in da
del investicij temelji na nadaljnjem povečevanju medsebojnih obveznosti.
Glede materialnega položaja gospodarstva kažejo polletni obračuni, da je
gospodarska aktivnost v letošnjem letu nekoliko popustila, tako da je narastel
celotni dohodek v I. polletju za 21 °/o, medtem ko je narasel v 1971. letu za
29 °/o. Porabljena sredstva so tudi letos rastla nekoliko hitreje kot celotni dohodek. Torej se zvišani stroški niso mogli v celoti prenesti na prodajne cene
blaga in storitev, posledica tega pa je relativno zmanjšanje dohodka.
Na podlagi navedenih in drugih podatkov, ki jih je v gradivu o sedanjem
ekonomskem položaju obilo, ugotavljamo, da poglavitnih vprašanj stabilizacije
še nismo začeli uspešno reševati in učinkovito uresničevati že sprejete dogovore
in sistemske usmeritve. Zato se nam na mnogih področjih kažejo odstopanja od
nalog, opredeljenih v skupščinskih dokumentih o dogovorjeni skupni ekonomski
politiki za leto 1972. Ukrepi ekonomske politike z obvladovanjem inflacijskih
tendenc niso dali pričakovanjh rezultatov. Nekatere rešitve pa so vendarle prispevale k trenutnemu zboljšanju razmer na enem ali drugem področju. Zaradi
njihove količinske neusklajenosti in delnega značaja so imele le kratkoročne
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učinke ter so celo pogojevale nove motnje in novo neravnovesje, ki se v povečanem obsegu in s težjimi posledicami prenaša iz leta v leto.
Čutiti je pomanjkanje celovite ekonomske politike, ki bi bila dosledno
podprta tudi z ustreznimi kratkoročnimi in sistemskimi rešitvami. S tem se
resno ogroža uresničevanje stabilizacijske usmeritve in njene časovne opredelitve. Krepijo se administrativni pogoji, kar tudi omogoča izgovor za nedosledno
in počasno uveljavljanje ustavnih dopolnil v praksi, posebno v organizacijah
združenega dela in na ekonomskem področju.
Ekonomska politika Jugoslavije je predvidevala za leto 1972 globalno količinsko usklađeno gibanje na ključnih gospodarskih področjih, to je glede stanja
plačilne bilance, stopnje rasti proizvodnje, zaposlenosti in rasti družbenega
proizvoda, obsega povečanja denarne mase ter meje investicijske, splošne,
osebne porabe in povišanja cen.
Spremenjene stopnje rasti na posameznih področjih med letom so podrle
načrtovano ravnovesje in zaostrile kritičnost gibanj na drugih področjih. Tako
analize ugotavljajo, da nam inflacijskih tendenc iz prejšnjega obdobja še ni
uspelo zavreti. Ponekod se še krepijo. Nelikvidnost je še vedno pereča, cene
in življenjski stroški rastejo nad začrtano ravnijo, zmanjšujejo se rezerve, povečujejo se izgube, počasi se uresničujejo spremembe v strukturi investicij, na
trgu se uveljavljajo monopolistične tendence, krepi se ekstenzivnost gospodarjenja in tako dalje.
V zadnjem času so čedalje večja tudi finančna neskladja, zlasti na področju
splošne porabe, ki še otežujejo sedanji položaj. Ker takšna nihanja povzročajo
vedno nove ekonomske, socialne in politične zaostritve, moramo toliko bolj
upoštevati stvarno oceno stanja in dosežene rezultate, da bomo na tej podlagi
pripravili tudi ustrezne usmeritve in ukrepe za naprej. V takih okoliščinah
imam netržno obnašanje in poslovna nedisciplina velikega števila delovnih
orgnizacij ter družbenopolitičnih in samoupravnih interesnih skupnosti toliko
večje in hujše posledice.
Doslej nismo bili sposobni uveljaviti tržnih zakonitosti in tržnih kriterijev
ter takšnega poslovanja, ki ustreza socialistični samoupravni ureditvi in prevladujočemu vplivu delavskega razreda na upravljanje družbene reprodukcije.
Pojavne oblike tega zaostajanja so nelikvidnost, nespoštovanje sprejetih
pogodbenih in dogovornih obveznosti, razne oblike porabe brez ustreznega
finančnega kritja, nepokrite izgube, zapiranje trgov v regionalne meje, delovanje raznih organov pod vplivom lokalnih in drugih dejavnikov, slabo izpolnjevanje obveznosti republik do neproračunske bilance federacije itd.
Za razreševanje teh vprašanj se moramo v prihodnje opredeljevati s konkretno dejavnostjo in ne samo z besedami. Dokler imamo tako situacijo, je
jasno, da celoten sistem gospodarjenja ne more zaživeti, ker so omenjeni pojavi
stalno breme ter ovirajo tudi sposobne delovne organizacije pri njihovem hitrejšem razvoju in možnosti povečanja ponudbe tistih vrst blaga, ki so na trgu
deficitarne. Trg je eden od osnovnih elementov in regulatorjev odnosov med
samoupravnimi nosilci gospodarjenja, pri čemer seveda tega ne moremo pojmovati v smislu liberalizma in stihije, ker takega trga danes na svetu ni več.
Gre predvsem za obvladovanje trga na podlagi večjega planiranja, ki smo ga
v Jugoslaviji na našo lastno škodo močno razvrednotili.
V času stabilizacijskih prizadevanj mora produktivnost dela rasti hitreje,
kot rastejo realni osebni dohodki, ki jih ne bi smeh izplačevati ne glede na
višino ustvarjenega dohodka ali celo ob izgubah delovnih organizacij oziroma
19
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prek dogovorjene ravni, predvidene s samoupravnimi sporazumi, kar se dogaja
tudi v Sloveniji. Ker pa se to stališče ne uresničuje, prizadene sedanji sistem
financiranja splošne in skupne porabe, ki temelji na avtomatičnem napajanju
iz osebnih dohodkov, tudi akumulativno sposobnost delovnih organizacij. Se
vedno je mogoče investirati celo brez lastnih .sredstev ob velikih nepokritih
obveznostih, sprejemati nove investicijske odločitve, uveljavljati nove investicijske ambicije, investirati ob pomanjkanju sredstev za redno poslovanje itd.
Podobne ugotovitve veljajo bolj ali manj za vso Jugoslavijo, s tem da so
nekatera nesorazmerja na posameznih območjih še bolj zaostrena. Pri tem pa
je pomembno, da sedaj v vseh republikah potekajo intenzivne razprave o tem,
kako poiskati ustrezne rešitve in opredeliti naloge za prihodnost. Prav tako
pomembni so tudi medrepubliški dogovori o tem, kako na podlagi ocen sedanjega stanja začrtati temelje ekonomske politike za prihodnje leto.
Tovarišice in tovariši! Kot je iz navedenega razvidno, moramo čimbolj
jasno in odrejeno začrtati naše naloge za naprej. Odpravljanje vzrokov m
pojavov nestabilnosti terja namreč načrtno in dosledno delo ter pravočasno
ukrepanje vseh nosilcev odločanja kakor tudi njihovo tesnejšo povezanost in
večjo organiziranost v smislu nalog, opredeljenih v omenjenih političnih in
drugih stališčih.
,
V pismu tovariša Tita in izvršnega biroja ZKJ so na ekonomskem področju
zlasti pomembna tista stališča in zahteve, ki nalagajo in terjajo, da se hitreje
in radikalneje spremeni obnašanje vseh nosilcev gospodarske aktivnosti m
vseh organov, odgovornih za gospodarske tokove v naši državi. Posebno veliko
odgovornost pri tem imajo republiški, pokrajinska in zvezni izvršni svet ter
drugi izvršilni organi. Svojo vlogo in delež pri tem morajo prav gotovo imeti
tudi občine.
Prav tako je pomemben poudarek na ponovnem uveljavljanju načel gospodarske in družbene reforme, tržnega gospodarjenja in gradnje sistema zavestne
planske usmeritve ekonomskih in družbenih gibanj. V sedanjih razmerah sta
pomembna tudi stališče in zahteva, da se v vseh delovnih organizacijah utrdi
usmeritev in da se maksimalno mobilizirajo notranje moči za večjo produktivnost dela in povečanje dohodka, da se krepita družbena odgovornost in delovna disciplina, pri čemer je potrebno nasprotovati nevestnemu odnosu do
dela in družbenih sredstev, malomarnosti ter vsem oblikam razsipnistva.
V Jugoslaviji je danes jasno, da ne gre za kako absolutno stabilnost za
popolno globalno ravnotežje, ker česa takega ni tudi v razvitejših državah, kjer
ie v zadnjem času vse bolj prisotna inflacija, vendar v znatno nižji meri kot
pri nas. Dejstvo pa je, da s tako stopnjo inflacije, kot jo imamo, ne moremo
in ne smemo nadaljevati. Inflacija sicer omogoča večjo stopnjo rasti, vendar
ovira hitrejši razvoj samoupravljanja. Zato je nujno, da mora biti ena od
osnovnih usmeritev, povečano prizadevanje za večjo stopnjo stabilnosti. Kakšna
bo ta stopnja, sedaj ne bi razpravljal, prav gotovo pa je, da zahteva samoupravni socialistični razvoj tudi večjo usklajenost materialnih, finančnih m sp os
nih razmerij med ponudbo in povpraševanjem. Inflacija, zlasti visoka, vodi k
špekulacijam in k razvrednotenju naporov kolektivov, ki si prizadevajo za boljše
gospodarjenje. V inflacijskih razmerah se ne more oblikovati trg družbenih
sredstev ker je težnja po hitrem vlaganju velika, zanimanje za varčevanje
upada. To kažejo tudi podatki, denar se menjava v devize, v predmete trajne
rabe in tako dalje. S tem se tudi objektivno ustvarjajo možnosti za zadrževanje
ljudi in odhajanje delavcev v tujino, ker je tuja valuta vse več vredna v pri-
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merjavi z domačo. V Sloveniji so gotovo že take razmere, da odhajanje v tujino
ni več potrebno, zlasti ne odhajanje strokovnih kadrov.
V razpravah o gospodarskih razmerah je prav, da ponovno poudarim pomen
stabilnejših gospodarskih gibanj za socialistični razvoj, ker so bila ta izhodišča
v bistvu prisotna ob reformi, zapisana so v dokumentih 9. kongresa ZKJ kot
tudi v dokumentih 1. in 2. konference ZKJ. Mnogokrat pa nanje pozabljamo
in ob trenutnih neugodnih gospodarskih razmerah iščemo kratkoročne rešitve,
ne glede na posledice, ki iz tega izhajajo. Seveda ni zadosti, če to samo ugotavljamo. Napraviti moramo korak naprej in iskati možnosti za stvarne rešitve.
Danes smo na določeni stopnji gospodarskega in družbenega razvoja, imamo
dokaj razvite proizvodne potenciale, kadre in podobno. Vprašanje je le, kako
se znamo organizirati na skupni osnovi in kako znamo izkoristiti možnosti, ki
nam jih daje naša stopnja razvitosti, da bi hitreje odpiravih nesorazmerja
v gospodarstvu in družbi. Očitno je v Jugoslaviji določeno pomanjkanje enotnosti v osnovnih smereh razvoja, ki bi bila vodilo pri iskanju dolgoročnejših
rešitev za izhod iz sedanjih razmer.
V zadnjem obdobju pa se v tej smeri družba vse bolj organizira, zlasti
zveza komunistov, kar daje tudi upanje za hitrejše odpravljanje temeljnih
vzrokov naših gospodarskih težav. V teh razmerah je pomembno, da se dogovorimo za načela v odnosu da porabe. Ce smo v preteklosti v Jugoslaviji več
trošili, kakor smo ustvarili, je nujno, da v prihodnosti porabo spravimo v
okvire, ki naj bodo pod rastjo ustvarjenega dohodka in družbenega proizvoda.
Zato izhaja iz naših gradiv, da bi morali v prihodnjem letu zagotoviti nižjo rast
realnih osebnih dohodkov od produktivnosti dela in nižjo rast nominalnih
osebnih dohodkov od nominalne rasti družbenega proizvoda. Ravno tako naj
bi se tudi druge oblike splošne in kolektivne porabe gibale pod rastjo družbenega proizvoda. Očitno je, da bo potrebno za nekaj časa nekoliko zadrževati
porast' življenjskega standarda, da bomo morali nekatere račune poravnati vsi
skupaj, seveda vsak s svojim ustreznim deležem, kar vse nas opozarja, da
moramo biti v današnji situaciji dokaj premišljeni in temeljiti in da se moramo
vsestransko lotiti proučevanja posameznih vprašanj. Iz sedanjih strukturnih
neskladij lahko pridemo predvsem z uspešnimi investicijami, to je s povečanjem
ponudbe blaga na tistih sektorjih, kjer bistveno zaostajamo. Več pozornosti
bo potrebno posvetiti prav temu področju. To ne pomeni globalnega povečevanja investicij nasploh, ampak zahteva selektiven pristop. V tem smislu
bo potrebno hitreje reševati že sprejete programske zasnove.
Omenil sem že vlogo plana. V preteklosti smo sicer imeli plane, vendar si
nismo prizadevali, da bi z njimi odpravljali globlja nesorazmerja, ki so vzrok
tržnih neskladij. Nisem za centralni plan in ne za centralno planiranje, pa tudi
ne za administriranje, vendar je dejstvo, da se bomo morah v okviru Jugoslavije in tudi Slovenije hitreje dogovarjati — pa naj bo to prek plana ali
prek drugih oblik — o nekaterih skupnih interesih in o odpravljanju vrste
strukturnih problemov, ki so danes v gospodarstvu in se znova ponavljajo,
plačevati pa jih mora celotna družba.
Naslednje vprašanje, pomembno v sedanjem trenutku, izhaja zlasti iz teženj,
ki jih zasledujemo z ustavnimi spremembami. To je večja uveljavitev delovnih
organizacij, položaja združenega dela in temeljnih organizacij združenega dela.
Uveljavitev ustavnih dopolnil je ravno na tem področju v veliki meri odvisna
od tega, kako se bo krepil materialni položaj gospodarstva, kakšna bo vloga
trga in kako bomo o tem na samoupravnih osnovah in ob družbenem usmer19»
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janju uspešneje reševali naša gospodarska neskladja. Dejstvo je namreč, da
je še vedno znaten del družbenih sredstev zunaj vpliva delavskega razreda.
Na področju ekonomskega sistema imamo prav tako mnogo odprtih vprašanj.
Ustava postavlja vrsto nalog, ki bi jih morali izvesti na tem področju. Ugotavljamo pa, da kljub temu, da je bilo v letošnjem letu nekaj narejenega —
sprejetih je bilo precej zakonov tako v zvezi kot v republikah — za bistvene
sistemske rešitve še vedno ni zadosti jasnih možnosti za njihovo uveljavitev
v praksi, ni izvedbenih predpisov na področju zunanjetrgovinskega sistema,
zaostajamo v izdelavi drugih sistemskih področij, še vedno je nejasna vloga
kreditno-monetarne politike, ki ne opravlja svoje prave funkcije.
V Sloveniji, kakor vam je znano, pripravljamo revizijo davčnega sistema,
dopolnjujemo sistem družbenega usmerjanja delitve dohodka in tako dalje.
Ugotoviti želim, da brez hitrejšega urejanja vprašanj na tem področju ne bo
mogoče uresničiti niti tistih poglavitnih ciljev, ki izhajajo iz sprejete politične
usmeritve, kjer opredeljujejo ekonomski sistem, prostor, okvire in možnosti za
delovanje in drugačno obnašanje delovnih organizacij. Naloge so take in toliko
jih je, da nihče ne more reči, da njega ne zadevajo. Problemi pa so prepleteni
in se pojavljajo od delovne organizacije, občine in republike do federacije.
Zato je seveda prostor za delovanje teh vprašanj odprt in odgovornost za to
tudi porazdeljena tako, da je bolj odgovoren tisti, ki je na višjem delovnem
mestu.
Občinske skupščine in drugi samoupravni organi v občinah imajo s tem
v zvezi vrsto konkretnih nalog, ki jih morajo v naslednjem obdobju odločneje
reševati. Prav bi bilo, da bi po širših razpravah o gospodarskih razmerah v Sloveniji in razpravah o izhodiščih za ekonomsko politiko v prihodnjem letu tudi
občinske skupščine čimprej obravnavale gospodarske razmere na svojem območju ter na podlagi poglobljene analize stanja izdelale predloge za reševanje
posameznih perečih vprašanj. Nekatere občinske skupščine so ta vprašanja že
obravnavale.
Na področju gospodarstva je nujno ugotoviti položaj posameznih delovnih
organizacij, pri čemer je treba posvetiti posebno pozornost tistim organizacijam,
ki že poslujejo z izgubo ali pa so na meji rentabilnosti. Položaj v organizacijah,
ki imajo že dalj časa težave z likvidnostjo, se bo po novem letu z uveljavitvijo
že sprejetih zakonov še zaostril. Zato je prav, da se občinske skupščine skupno
z gospodarstvom pravočasno seznanijo z reševanjem nakazanih kot tudi drugih
vprašanj.
Pred sprejemom je tudi srednjeročni plan družbenoekonomskega razvoja
Slovenije do leta 1975. Naloga občin je, da izdelajo tudi lastne razvojne usmeritve za prihodnje obdobje, lahko tudi za daljše obdobje kot do leta 1975. Tudi
to nalogo so nekatere občine že opravile. Pri tem naj upoštevajo nujnost medobčinskega sodelovanja in že oblikovane smernice regionalnega razvoja za posamezna območja.
Iz sprejetih zakonov kot tudi iz opredeljenih usmeritev na posameznih področjih dejavnosti izhaja še vrsta drugih nalog, npr. uskladitev splošne porabe
z možnostmi v okviru občine, proučitev stanovanjske politike in njena konkretizacija v skladu s sprejetimi zakoni v skupščini SR Slovenije. Pri tem je treba
izdelati analize stanja ter programa za uresničitev stanovanjske reforme, izvajanje sprejete kmetijske politike, pospeševanja turizma, razvoj komunalnega
gospodarstva, problemov osebnega dela z osebnimi sredstvi za proizvodnjo, reševanje nelikvidnosti na ožjih območjih v dogovoru z bankami, krepitvi stro-
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kovnih, zlasti inšpekcijskih in drugih nadzornih organov v občinah, aktivnejši
odnos do kadrovske politike v upravi, sodstvu in drugje, uresničevanje programov odpravljanja socialnih razlik in drugo.
Pred občinami in samoupravnimi interesnimi skupnostmi je tudi vrsta nalog
na področju družbenih dejavnosti. Sistem financiranja splošne in skupne porabe
mora biti tak, da bodo v nalogah in programih razvoja ter v obsegu in virih
sredstev vse bolj neposredno odločali delovni ljudje, zaposleni v gospodarstvu
skupaj z delovnimi ljudmi, zaposlenimi v družbenih dejavnostih. Pri tem pa
lahko občine marsikaj napravijo. Le takšni odnosi lahko zagotovijo, da bosta
razvoj samoupravnih interesnih skupnosti in raven družbenega standarda odvisna od ekonomskih možnosti in resnične pripravljenosti občanov, da prispevajo
sredstva.
Na področju prosvete je treba nujno urediti vprašanje srednjega šolstva,
vključno z dijaškimi domovi, k čemur lahko veliko prispevajo zlasti večja središča. Dosledno bo treba uresničevati štipendijsko politiko na podlagi že sprejetih programov.
Zastavljeno delo na socialno-zdravstvenem področju je treba nadaljevati
po sprejetih programih, pri tem pa oceniti materialne možnosti za zadovoljevanje povečanih potreb na področju invalidsko-pokojninskega zavarovanja, zagotovitev pravic zdravstvenega zavarovanja kmetov na podlagi združitve z delavskim zavarovanjem, najti rešitve za probleme, ki nastajajo v otroškem varstvu itd. Računati pa je treba, da ob sedanjih finančnih debalansih, ki jih je
potrebno v prvi vrsti pokriti, ne bo mogoče zagotoviti vseh potrebnih sredstev
za izvršitev že sprejetih programov in nalog na omenjenih področjih v prihodnjem letu, marveč bo treba nekatere stvari podaljšati, Zato bo potrebno določiti in upoštevati določene prioritete, pri čemer naj bi imele prednost zlasti tiste
naloge, ki prispevajo k zmanjševanju socialnih razlik.
Na področju financiranja družbenopolitičnih skupnosti bo imel v bodoče
določen vpliv nov davčni sistem, temelječ na obdavčitvi poslovnega rezultata
temeljnih organizacij združenega dela. Priprave za sprejem novega davčnega sistema, ki naj bi bil uveljavljen s 1. 1. 1973, je potrebno pospešiti. Zagotovil bo
napajanje proračunov v odvisnosti od rezultatov gospodarjenja. Prav je, da ta
zbor podpre predlog, da je potrebno čimprej izdelati osnutek resolucije o ekonomski politiki za prihodnje leto, ki naj bi ga sprejela skupščina še pred koncem letošnjega leta. Resolucija naj bo delovni dogovor o neposrednih nalogah
kot tudi osnova za mobilizacijo posameznih nosilcev nalog. Zato naj bi bila
akcijska, vendar dovolj konkretna, da bomo vedeli, v katerih smereh in na katerih področjih se moramo vsi v prihodnjem letu še posebej angažirati. Resolucijo je potrebno sprejeti tudi zato, ker bo le tako mogoče tekoče ugotavljati
njeno dejansko izvajanje in odstopanje kot tudi sprotno predlagati rešitve za
njeno uresničitev.
Zavod SR Slovenije za planiranje bo namreč glede na nujnost stalnejšega
in kvalificiranega obravnavanja gospodarskih in družbenih tokov in v prizadevanju za doseganje višje stopnje stabilnosti in celovitejšega ocenjevanja dosežkov in problemov ter pogojev, v katerih je gospodarstvo, izdelal v prihodnje
najmanj dvakrat na leto temeljitejši pogled v tekoče gospodarske razmere, ocenil izvajanje kratkoročnih letnih in srednjeročnih ciljev razvoja ter nakazal
smeri reševanja odprtih vprašanj in poti za odpravljanje odstopanj od začrtane smeri razvoja. Vsak mesec bo spremljal gospodarske razmere na osnovi
značilnejših kazalcev gospodarskih gibanj. Širši prikaz gospodarskih razmer bi
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opravili v aprilu po zaključnih računih delovnih organizacij in v septembru na
osnovi ugotovljenih polletnih obračunov. Slednja analiza pa naj bi bila tudi
osnova za oblikovanje izhodišč za politiko v naslednjem letu.
Ce končam nekoliko splošen uvod, ki je bil namenoma nekoliko širši in
omejen ne le na slovenske razmere, menim, da rešujemo problem razvoja Slovenije v okviru Jugoslavije. Od razmerij in osnovnih proporcev v okviru Jugoslavije so odvisne tudi možnosti razvoja Slovenije. Zato smo dolžni prispevati
svoj kreativni delež k oblikovanju skupne politike.
Na koncu bi poudaril še nujnost večje zakonitosti. Sedanja situacija jasno
kaže, da imamo na več področjih nezakonito obnašanje in da inflacija to pogojuje in spodbuja, da pa se v prihodnje ne bomo mogli več tako obnašati, če
bomo hoteli postopno odpraviti vzroke in probleme nestabilnosti.
V skladu s stališči, da morajo vsi dejavniki prispevati svoj delež k naporom
za stabilizacijo, predlagam na podlagi sklepa predsedstva skupščine SR Slovenije in v odgovoru s predsedujočim tovarišem Zdravkom Krvino, da tudi zbor
delegatov občin prispeva svoj delež k oblikovanju skupnih nalog v republiki,
ki bi jih v prihodnjem letu izvajale občinske skupščine. Pri tem naj bi sprejela določene usmeritve tudi republiška skupščina v dokumentih o ekonomski
politiki za prihodnje leto. Zato naj bi ta zbor izoblikoval predlog stališč, ki bi
jih v zvezi z nakazanimi vprašanji vsebovala resolucija.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Na podlagi gradiva, ki ste ga prejeli, in uvodne obrazložitve odpiram razpravo. Kdo želi besedo?
Besedo ima delegat iz Maribora, tovariš Marjan Pečarič.
Marjan Pečarič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Najprej želim razpravljati o oceni gradiva, ki nam je bilo predloženo, nato pa
še o dveh vprašanjih, ki so zanimiva glede na stališča, ki so podana v samem
gradivu.
Glede ocene gradiva, ki je bilo predloženo za to zasedanje, lahko rečem,
da je prikaz stanja razmer v Sloveniji kakor tudi v Jugoslaviji zelo dober, saj
je iz tega mogoče povzeti celovito informacijo o vseh dogajanjih in razmerjih
pri oceni družbenoekonomskega razvoja v letošnjem letu. Tudi če upoštevamo,
da so izhodišča v gradivu, ki ga je izdelal izvršni svet skupščine SR Slovenije,
okvir za oblikovanje ekonomske politike v prihodnjem letu, se ni mogoče znebiti vtisa, da so za odločnejše reševanje ugotovljenih problemov nekoliko premalo nakazane konkretne rešitve, ki naj bi se odločneje zavzemale za izhod
iz takega položaja. Zavedam se, da je to ena prvih razprav in da bodo dokončno
izoblikovani predlogi in resolucije, kot je omenil namestnik direktorja, tovariš
Lapajne, te zadeve bolj konkretizirali. Opozoriti pa želim na dva problema.
Če pri okvirnih izhodiščih za oblikovanje ekonomske politike v prihodnjem
letu upoštevamo na primer predvideno stališče za področje splošne porabe, ki
je zapisana na 30. in 31. strani gradiva, se je treba vprašati, ali sedanji sistem
deluje v tej smeri, da bo splošna poraba dejansko deležna počasnejše rasti od
nominalne rasti družbenega proizvoda. Za letošnje leto je sicer dana ocena, da
bo družbeni proizvod porasel nominalno za 23 do 24 %, nimamo pa natančne
primerjave, kakšen bo porast dohodkov, ki predstavljajo porabo na področju
splošne porabe (na primer samoupravnih interesnih skupnosti), vendar iz porasta osebnih dohodkov, ki je predviden na zaposlenega, lahko sklepamo, da bi
bil porast okoli 20 ®/o. Vendar se ta ocena ob realizaciji ob koncu leta, ko so ti
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trendi nekoliko drugačni kot v osmih mesecih, še lahko spremeni, če se bodo
dosedanji trendi nadaljevali. Upoštevati je tudi treba, da se presežki, ustvarjeni
v samoupravnih interesnih skupnostih, prepuščajo le-tem, čeprav vemo, da
imamo na drugi strani izkazan izpad dohodkov v republiškem proračunu. Pa
tudi sicer za blokirane presežke nekaterih dohodkov ni nikjer določeno, da se
morajo vračati gospodarstvu, čeprav vemo, da so se družbene obveznosti po podatkih zavoda SRS za planiranje, kot je razvidno na 83. strani njihovega gradiva, v prvem polletju 1972 (to pa velja tudi za 9 mesecev, vsaj po podatkih za
severovzhodno Slovenijo) povečale v večji meri, kot je znašal porast samega
družbenega proizvoda, to je 123 °/o.
Znano je, da so se leta 1970 presežki vračali gospodarstvu prek skladov
skupnih rezerv. Leta 1971 so bili presežki porabljeni za obveznosti, kar je bilo
skoraj nagrada za tiste, ki so imele visoke obveznosti, da so lahko te proračunske presežke tedaj porabili. Medtem ko za letošnje leto ni določno rečeno, kam
bodo usmerjena ta sredstva, čeprav si lahko predstavljamo, da bodo pri takem
trendu, ki je izpad dohodka proračuna, verjetno porabljena za obveznosti take
ali drugačen narave, ki jih ima republika.
Opozoriti kaže tudi na začrtano politiko v točki 1.6 na 31. strani gradiva
izvršnega sveta glede nujnosti uskladitve materialnih odnosov med gospodaistvom in samoupravnimi interesnimi skupnostmi, to se pravi, da bo v prihodnje
razvoj teh dejavnosti potekal v odvisnosti od ekonomske sposobnosti gospodarstva. Menim, da bo že v letu 1973 potrebno dopolniti nov sistem obdavčenja,
ki smo ga imeli v obravnavi na prejšnjem zasedanju delegatov občin. Pri obdavčenju dohodka temeljnih organizacij združenega dela ne bi smelo ostati pri
tem, kot je sedaj koncipirano, namreč da bo le 8,6 Vo od sedanjih prispevkov,
ki se plačujejo od osebnih dohodkov, predstavljalo kake večje prerazporeditve
te vrste davčnega bremena, kot je bilo predlagano v osnutku zakona o davku
iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v SR Sloveniji.
Zadržal bi se še pri enem pomembnem vprašanju, ki je obravnavano v predloženem gradivu. Gre za politiko republike, ki naj prispeva svoj delež k razreševanju problema zmanjševanja razlik v stopnji razvitosti na posameznih
območjih.
V celoti se ni mogoče strinjati s trditvijo, ki je zapisana v točki 2. 10 na
20. strani gradiva izvršnega sveta, da je v okviru regionalnega razvoja Slovenije
posebnega pomena postopno zmanjševanje razlik v stopnji gospodarske razvitosti posameznih območij. Čeprav so upoštevanja vredni vsi dosedanji napori
republiških organov in čeprav je dosežen velik napredek v primerjavi s prejšnjim dogajanjem, vendarle kaže opozoriti, da na tem področju še nismo dosegli
kakšnih pomembnejših rezultatov oziroma večjih premikov v decentralizaciji
finančne moči. Ta pereč problem bom skušal ponazoriti z nekaterimi podatki,
ki jih je izdelal letos v avgustu za severovzhodno Slovenijo ekonomski center
v Mariboru v posebni študiji. Če primerjamo delež družbenega proizvoda severovzhodne Slovenije, kjer živi 30 %> slovenskega prebivalstva, v ustvarjenem
družbenem proizvodu SR Slovenije, je leta 1960 znašal 27,5 fl/o, leta 1970 pa le
še 18,5 °/o. Če bi se ta trend postopnega padanja deleža udeležbe družbenega
proizvoda te regije nadaljeval v primerjavi s stopnjo poprečne rasti v Sloveniji,
bi leta 1985 znašal le še 10,4®/#. Na ta problem želim ponovno opozoriti, čeprav
vemo, da je bil že doslej upoštevan pri izdelavi raznih dokumentov in koncipiranju politike, in sicer predvsem zato, ker smo pred pripravo in sprejetjem dokumentov o možnostih družbenoekonomskega razvoja v letu 1973 in prav tako
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srednjeročnega načrta Slovenije do leta 1975 kot tudi drugih posegov republike,
ki bodo vplivali na_ enakomernejši razvoj gospodarstva.
Menim, da je to problem gospodarskega razvoja celotne Slovenije in da
smo zato vsi odgovorni. Če bi se ta trend upadanja nadaljeval, bi gospodarstvo
severovzhodne Slovenije v primerjavi s celotno Slovenijo ustvarilo le dobro desetino družbenega proizvoda. To ne bi pomenilo le velikega zaostajanja v razvoju, temveč se je treba zavedati, da obstoječi potenciali ne bi bili izkoriščeni,
predvsem' če vemo, da gre prav v tej regiji za največjo neizkoriščeno rezervo
delovne sile.
Pri vsem tem pa je treba upoštevati tudi podatek, da je 52 fl/o vseh zdomcev iz severovzhodne Slovenije — podatek izhaja iz popisa prebivalstva leta
1971 — ki. delajo v tujini. T>o pomeni, da vsak peti zaposleni v tej regiji dela
v tujini. Na ta problem je treba ponovno opozoriti, da bi bil še bolj prisoten
v dokumentih in programih, ki se pripravljajo za usmerjanje bodočega razvoja
in ki naj bi vsebovali še več takih ukrepov, ki bi vplivali na zmanjševanje
razlik v stopnji gospodarske razvitosti posameznih območij.
Na koncu želim opozoriti še na sklepe zadnje seje predsedstva ZKJ, objavljene v včerajšnjem časopisu »Delo«, ki med drugim nakazujejo konkretne naloge, ki so prav tako v zvezi z odpravo nepravilnosti v dosedanjih razmerjih
neenakih pogojev razvoja dejavnosti na posameznih območjih. Ta problem je
prav gotovo treba povezovati s postavljeno zahtevo po temeljiti spremembi fiziognomije bank ter organizacij zunanje trgovine, trgovine na drobno, trgovine
na debelo ter drugih.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo ima Ernest Ebenšpanger iz
Murske Sobote, ki bo razpravljal o kmetijstvu.
Ernest Ebenšpanger: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši
delegati! V naši občini je bilo ugotovljeno', da v gradivu o izvajanju politike
družbenoekonomskega razvoja v letu 1972 in možnostih razvoja v letu 1973 v
III. poglavju, ki govori o prvih okvirnih izhodiščih za oblikovanje ekonomske
politike v prihodnjem letu, ni dovolj obdelano vprašanje kmetijstva. Glede na
to, da je naše področje močno zastopano v kmetijski proizvodnji in tudi v predelavi, želim prikazati dosedanja kakor tudi bodoča prizadevanja na našem
območju, z namenom, da dobi to vprašanje svoje mesto v naši ekonomski politiki. Že v dosedanjih razpravah smo poudarjali, da je potrebno ustvarjati lastno
predelovalno in pridelovalno prehrambeno bazo, kajti moderna živilska predelovalna industrija je pogoj za razvoj specializirane kmetijske proizvodnje. Poglavitno pri nadaljnjem načrtovanju razvoja kmetijstva pa mora biti optimalno
izkoriščanje vseh zmogljivosti v kmetijstvu (človeški faktor, objekti, opreme,
plemenska čreda, skratka vse kapacitete kmetijstva). Osnovne kmetijske kapacitete so v kmetijskih zemljiščih in v ljudeh, ki se aktivno ukvarjajo s kmetijsko proizvodnjo. V občini Murska Sobota razpolagamo s 45 400 ha kmetijskih
površin, na katerih kmetuje še nad 60 "/o prebivalstva. 93 °/o predelovalnih površin je še v zasebni lasti, tako da pridejo na kmetijo 3 ha obdelovalne površine.
Tehnična opremljenost je kljub temu, da en traktor pride že na 22 ha obdelovalne zemlje, še nezadostna in neustrezna. Intenzivnost kmetijske proizvodnje
je še relativno nizka in to zaradi skromnih vlaganj v to panogo, zaradi neurejene in nestimulativne cene v preteklosti, nezadostnega gnojenja, slabih semenskih sort in tako dalje.
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Majhna intenzivnost poljedelske proizvodnje se kaže tudi v živinoreji. Krmljenje živine je nezadostno in tudi nepravilno. Na to so zelo vplivale tudi nestimulativne cene mleka, zaradi česar se je zmanjšalo število krav v družbenem
sektorju, zmanjšala pa se je tudi skrb za krmljenje krav in za zamenjavo neproduktivnih krav v zasebnem sektorju.
Pozitivno je to, da se skupno število goved kljub neugodnim pogojem v preteklosti ni zmanjšalo. Skupno število goved se je ohranjalo na račun pitanja
goveda, za katero je domača predelovalna industrija tudi v neugodnih obdobjih
garantirala odkup po relativno ugodnih cenah. Značilnost naše kmetijske proizvodnje v zadnjih letih je preusmeritev v živinoreja, saj od celotnih tržnih presežkov odpade na živali in živalske proizvode 91 ®/o.
Kljub ugotovljeni relativno nizki intenzivnosti proizvodnje ima naše območje prednost v govedoreji, ki je izražena v stoodstotni pasemski čistosti, v
visokem genetskem potencialu plemenskih živali na eni strani in močni živilskopredelovalni industriji, ki bo narekovala specializaciji primarne kmetijske proizvodnje na drugi strani.
Na podlagi proizvodnje zemljišč in usmerjanja proizvodnje s strani pospeševalne službe se je sčasoma izvršila groba reorganizacija kmetijske proizvodnje na območju občine. Poljedelska proizvodnja je prilagojena potrebam živalske proizvodnje, saj izhaja na določenih rajonih, in zavzema tudi nad 60 3/o
njivskih površin. Tržnost proizvodnje je največja pri pitanih govedih, pitanih
prašičih in pri mleku. Skoraj vse živali in živalske proizvode, ki so se pojavili
na tržišču, je odkupila naša živilskopredelovalna industrija, združena v kmetijskem industrijskem kombinatu Pomurka.
Kmetijski proizvodi so tako prek predelave zapuščali področje občine višje
ovrednoteni, kar bo tudi v prihodnje naš poglavitni cilj tako pri preusmerjanju
kmetij kot tudi pri načrtovanju nadaljnjega razvoja predelovalne industrije.
Spoznah smo, da lahko nov kvaliteten premik na področju kmetij skoživilskega kompleksa dosežemo le, če bosta primarna kmetijska proizvodnja in živilskopredelovalna industrija zelo podrobno načrtovali svoj razvoj, to pa pomeni, da je tu nujna medsebojna povezanost. Samo na teh principih lahko dosežemo hitrejši razvoj kmetijskoživilskega kompleksa kot celote. Pri nas namreč
načrtujemo nadaljnji razvoj kmetijstva na osnovi lastne krmne baze oziroma
razvoj živilskopredelovalne industrije na podlagi pretežno lastne surovinske
baze. To pa je tudi temelj za vsa nadaljnja vlaganja. Pri načrtovanju izhajamo
tudi iz predpostavke, da moramo izkoristiti vse razpoložljive kapacitete družbenega in zasebnega sektorja kmetijstva. Družbeni sektor proizvodnje bi moral
pri predelavi imeti še pomembnejšo vlogo, kot jo je imel doslej, čeravno je bila
le-ta že do sedaj pozitivna. Poleg subjektivnih okoliščin so temu v preteklosti
botrovale tudi objektivne okoliščine gospodarjenja v družbenem sektorju proizvodnje in predelave; mislim na neurejene cene, neustrezno kreditno in davčno
politiko in nejasno začrtano agrarno politiko.
V celotni politiki pospeševanja in preusmerjanja kmetijske proizvodnje računamo z vsemi tistimi, ki so sposobni prodajati tržne presežke, čeprav so le-ti
še nezadostni. Tako računamo s 6000 do 7000 blagovnimi proizvajalci, v okviru
teh pa okoli 2000 kmetijskimi, ki se bodo preusmerjali v specializirano kmetijsko proizvodnjo, proizvodnjo goved, svinj, brojlerjev in krompirja.
Poseben poudarek je dan govedoreji in svinjereji, za kar imamo največ
možnosti. Zaradi močne preusmeritve v širšem slovenskem in jugoslovanskem
prostoru je treba prihodnji razvoj te veje kmetijstva načrtovati na lastni ple-
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menski čredi tako pri govedih kot tudi pri svinjah, sicer bomo kmalu brez plemenske živine, ker je ne bo mogoče nikjer odkupiti. Tako računamo, da bomo
do leta 1980 imeli potrebno število rasne plemenske črede in dovolj goved za
pitanje, kar je zlasti pomembno zaradi velikih potreb živilskopredelovalne industrije na našem območju. Analize in študije so nam pokazale, da je to, kar
dolgoročno predvidevamo, edino realno za stabilno kmetijsko proizvodnjo in
njeno predelavo. Zavedamo se, da bo ta proces zahteval velika vlaganja v začetnem obdobju. To je proces preobrazbe kmetijstva, ki je hkrati tudi družbeni
proces, zato pri tem računamo tudi na podporo širše družbene skupnosti tako
za zasebni kot za družbeni sektor kmetijstva.
Davčna politika bo morala pustiti kmetu dovolj sredstev, da bo lahko vlagal v preusmeritev kmetijske proizvodnje. Prav tako bo treba kmeta s premijami in subvencijami dolgoročno zainteresirati za delo in vlaganje v kmetijstvo.
Zato so potrebna sredstva, ki jih naše območje in kmetijstvo nimata. To je dolg
širše družbene skupnosti do razvoja kmetijstva, saj se je akumulacija iz kmetijstva do nedavnega prelivala v druge gospodarske in negospodarske dejavnosti. Tudi družbeni sektor kmetijstva do sedaj ni imel stimulacije, da bi povečal
svoje zemljiške kapacitete. Objektivne razmere in nizka akumulacija so povzročale, da se je družbeni sektor ukvarjal le s problemi rentabilnosti obstoječega
obsega proizvodnje. Zaradi hitrejšega procesa deagrarizacije pa vedno bolj prihaja v poštev nakup zemlje, ki je slabo obdelana. Pri tem so nujna finančna
sredstva, to je dolgoročni krediti ob minimalni obrestni meri. V takšnih okoliščinah bi lahko družbeni sektor zainteresirali za nakup zemlje, saj mu ni vseeno,
ali je kmetijsko zemljišče obdelano in ali daje produkte ali pa ne. Za tako zemljišče je danes značilna nizka donosnost, ki pa se v družbeni organizirani proizvodnji lahko tudi podvoji. To pa so dolgoročno velike rezerve, ki jih ne bi
smeli zanemarjati. Pri stimulativnih pogojih glede nakupa zemlje bi morali
celo zahtevati odločnejšo akcijo družbenega sektorja kmetijstva v tej smeri.
Glede na to, da imamo v zasebni lasti nad 90% kmetijske zemlje, je zelo
pomembno, kako jo bomo organizirali in s kooperacijo ter s pospeševalno službo
še nadalje razvijali. Brez dobre samoupravne organizirane kooperacije si ne
moremo zamisliti celotne preusmeritve kmetijstva, kjer mora organizirana
družbena proizvodnja imeti pomembno pospeševalno vlogo. Največjo odgovornost ima strokovno pospeševalna služba, ki mora biti materialno odvisna od doseženih rezultatov. Zato je tembolj pomembno, da strokovno pospeševalno službo
sofinancirajo vsi tisti, ki imajo od nje največji interes in sicer za povečano
kmetijsko proizvodnjo tako po količini kot po kvaliteti. Tu mislim predvsem na
živilsko predelovalno industrijo, ki narekuje, kakšna naj bo primarna in sekundarna kmetijska proizvodnja. Kot današnji korak k procesu razvoja kmetijskoživilskega kompleksa pa računamo z mnogo hitrejšim razvojem živilsko predelovalne industrije. Ta predelava se bo razvijala na podlagi govejega in svinjskega mesa, piščančjega mesa in mleka. Razvoj bo šel v smeri proizvodnje polgotove in gotove hrane, tak razvoj pa je gospodarsko utemljen, saj za take
proizvode obstaja veliko povpraševanje doma in tudi na mednarodnem tržišču.
Ob koncu lahko smelo trdimo, da smo sposobni aktivirati vse proizvodne
potenciale na področju agroživilskega kompleksa, saj imamo za to ustrezne programe in ljudi, ki so pripravljeni in sposobni delati in se tudi odrekati delu svojega dohodka v korist hitrejšega razvoja kmetijstva in živilske predelave. Od
družbe pa pričakujemo stimulativne in stabilne pogoje gospodarjenja kot tudi
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zagotovitev potrebnih finančnih sredstev, ki pa jih v celoti naše nerazvito
agrarno področje samo ne more zagotoviti.
Predsedujoči Zdr avko Krvina: Besedo ima delegat iz Celja, tovariš
Dušan Burnik.
Dušan Burnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Problematika oziroma tema, ki jo imamo danes na dnevnem redu, je izredno
komplicirana in izredno kompleksna. Prav gotovo tudi sestavljalcem izhodišč
gospodarske politike za prihodnje leto in resolucije ne bo lahko pri ugotavljanju
situacije, ki je nakazana v tem gradivu. Razpravljal bom le o nekaterih razmišljanjih in problemih, za katere menim, da morajo "imeti v resoluciji svoje
ustrezno mesto. Vprašanje, ki je najbolj pereče in ki je tudi izraz te situacije,
so izgube in nepokrite investicije. O tem veliko razpravljamo, vendar do sedaj
nismo izvajali konkretnejših ukrepov. Vprašanje je, kako bomo to izvajali v
prihodnjem letu. Mislim predvsem zaradi tega, ker sicer vemo, da bodo izgube
pokrivali upniki (banke), vemo pa tudi, da skladi skupnih rezerv od letošnjega
leta naprej izgub po zveznem zakonu ne bodo več pokrivali. Zato mislim, da je
eno od bistvenih vprašanj, kako bomo opredelili to vprašanje glede pokrivanja
izgub, ko pa vemo, da v letošnjem letu le-te naraščajo, in bodo po dosedanji
oceni do konca leta še večje. V teh razmišljanjih bo prav gotovo prisotno vprašanje sanacij nasploh. V mislih imam sanacije delovnih organizacij, ki imajo
izgubo ali so na meji rentabilnosti, in tudi tiste, za katere menimo, da jih določena preventivna sanacija lahko reši bodoče izgube. Tudi zvezni zakon o
skladih skupnih rezerv je onemogočil dajanje teh sredstev za investicije. Tu se
sprašujemo, kaj to pomeni, ko vemo, da brez investicij v osnovna sredstva kot
tudi v obratna sredstva praktično ni mogoče izvajati nobene sanacije. Sedaj
imamo tudi pri republiških rezervah po nekaterih odobritvah blokirane določene sklepe pri SDK, ravno zaradi tega, ker niso v oeLoti v skladu z zakonom,
čeprav menimo, da so za zagotovitev socialne varnosti zaposlenih potrebna določena vlaganja predvsem v delovnih organizacijah, ki so danes v, izredno težkem gospodarskem položaju in se bojujejo za svoj obstoj. Menim, da bo treba
glede na nakazano problematiko tudi v republiki sprejeti ustrezne predpise o
sanacijah oziroma o uporabi skladov skupnih rezerv.
Vemo, da trenutna gospodarska situacija postavlja danes nekatere delovne
organizacije v položaj, ko lahko briljantno gospodarijo, lahko pa so že v naslednjem letu ali celo v krajšem roku v izgubi oziroma v zelo slabem gospodarskem
položaju. Pri tem seveda obstoječi pogoji omogočajo tako situacijo in mislim,
da moramo z našo opredelitvijo v ekonomskih izhodiščih za prihodnje leto najti
bolj stabilna gibanja. Te opredelitve moramo vnesti tudi v resolucijo.
Imam še konkretno vprašanje oziroma predlog, o katerem smo že razpravljali, vendar še ni rešeno. V mislih imam prispevek oziroma kreditiranje manj
razvitih območij v Jugoslaviji. Menim, da je nelogično in nerazumljivo, da
morajo tudi delovne organizacije, ki se bojujejo za svoj obstoj, plačevati kredit
ah prispevek za razvoj nerazvitih področij. Ta problematika je v pristojnosti
republik, in bi bilo prav, da se tudi o tem dokončno dogovorimo in potem pomagamo delovnim organizacijam, ki so v težavah. To so zlasti stare industrijske
delovne organizacije, za katere je takšna obremenitev v obdobju sanacije še
dodatna obremenitev.
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Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo ima delegat iz Škofje Loke,
tovariš Miro Pintarič.
Miro Pintarič: Tovariš predsednik, spoštovani delegati! Dovolite mi,
da spregovorim nekaj besed o varčevanju prebivalstva. V gradivu »Ocena gospodarskih razmer v Sloveniji« je v poglavju o varčevanju zapisano, da sta trenutno V5 skupnega denarnega potenciala v rokah prebivalstva. Ta del sredstev
ne kroži, temveč je mrtev, to pomeni, da ne proizvaja in se ne plemeniti: Ta
podatek je zaskrbljujoč.
Posredoval vam bom izkušnje, ki jih imamo na tem področju v okolju, kjer
živim in delam, to je v škofjeloški občini. Ideja o izplačevanju osebnih dohodkov v delovnih organizacijah prek hranilnih knjižic ni nova. V Škofji Loki se je
o tem resno razmišljalo že v letu 1970. V takratni podružnici gorenjske kreditne
banke, sedaj enote ljubljanske banke, so delovnim organizacijam predlagali, da
se del osebnih dohodkov izplača prek hranilnih knjižic, ne pa v gotovini. Delo
ni bilo lahko, kajti miselnost, da je denar najboljše naložen v nogavici, je zakoreninjen tudi pri nas. Ob vsestranski aktivnosti družbenopolitičnih organizacij, samoupravnih organov ter vodilnih delavcev v delovnih organizacijah je
akcija stekla. Najprej je začelo izplačevati osebne dohodke prek knjižic pet
delovnih organizacij, v lanskem letu 17, trenutno pa že 25. Ce pogledamo stanje
v letu 1971, ugotovimo, da je bilo 2290 plačevalcev z vsoto 3 220 000 dinarjev.
Stanje na dan 31. 9. 1972 pa je takole: Od 11 200 zaposlenih v občini jih varčuje
oziroma prejema osebni dohodek prek hranilne knjižice že 6500 varčevalcev.
Vsak ima na hranilni knjižici poprečno 2000 dinarjev, kar znaša skupaj že
12 640 000 dinarjev, to je ravno toliko, da pokrivamo mesečne potrebe po kratkoročnih premostitvenih kreditih škofjeloškemu gospodarstvu. To pa je pomembno še zlasti ob sedanji nelikvidnosti.
V zvezi z uresničevanjem ustavnih dopolnil in novim odnosom v bančništvu,
ko bo prišlo odločanje, to je opravljanje združenih sredstev gospodarstva v roke
tistim, ki jih ustvarjajo, upamo, da nam bo v kratkem uspelo zajeti še preostali
del delovnih organizacij, ki še niso prestopile v ta način zbiranja sredstev. Za
vso akcijo v nekem okolju je potrebna podpora družbenopolitičnih organizacij
in drugih. Le tako bodo delavci prepričani v dobro tega varčevanja in bodo spoznali, kako je denar, ki je naložen doma, dnevno izgubljen in družbi nekoristen.
Predsedujoči Zdravko Krvina : Besedo ima delegat iz Kamnika, tovariš Janez Bogataj.
Janez Bogataj: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Glede ocene
priloženega gradiva bi se pridružil izvajanjem delegata iz Maribora. Nekaj besed
bi želel spregovoriti o srednjeročnem programiranju Slovenije in naše občine.
Pri izvajanju politike družbenoekonomskega razvoja v letu 1972 in možnosti
razvoja v letu 1973 vsekakor manjka osnovni republiški akt o srednjeročnem
razvoju. Če bi imeli program razvoja naše republike, bi bila lažja spremljava
doseženih rezultatov, uspehov, odstopanj, hastalih disproporcev in ob nakazani
usmeritvi tudi programiranje za prihodnji družbenoekonomski razvoj.
Ne vem, v kakšni fazi je priprava oziroma izdelava srednjeročnih programov v drugih občinah, zato lahko posredujem le ugotovitve iz naše občine.
Pri nas je izdelan srednjeročni plan razvoja občine, ki je tudi usklađen z
dokumenti prostorskega razvoja. Predlog plana je že nekaj mesecev v širši
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razpravi in to pri vseh nosilcih razvoja te politike v naši občini. Javna razprava
je pozitivno ocenila nakazana predvidevanja, ki se gibljejo v mejah danih možnosti, posebno pri projekciji stopnje gospodarske rasti. Močan poudarek je dan
razvoju terciarnega sektorja in to s politiko še nadaljnjega odpiranja občinskih
meja, posebno glede razvoja trgovine, gostinstva in turizma ter nadaljnje pospešene krepitve razvoja kvartalnega sektorja, posebno izobraževanja, kulture,
zdravstvenega in socialnega varstva. Nehote pa se je v večji ali manjši meri
pri vseh obravnavah pojavljala praznina. Premalo je organiziranega usklajevanja z drugimi občinami in usklajevanja v okviru regije. Na tem področju tudi
ni republiške usmeritve, v katero naj bi se vključil tudi naš program.
Občinski srednjeročni plan bo po dosedanjih predvidevanjih sprejet že v
letu 1972. Vsekakor pa bi moral biti končno usklađen in sprejet tudi republiški
plan, ki je že v precejšnji zamudi.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Želi še kdo besedo? (Ne javi se
nihče.) Mislim, da bi bilo prav, da danes navedete vse probleme in vse, kar
mislite, da bi bilo prav, da je v dokumentu. Danes je prva razprava v republiški
skupščini. Naslednje dni bodo razpravljali v ostalih zborih in odborih te skupščine in zato bi bilo prav, da bi predlagatelju dali čimveč sugestij, mnenj in
stališč glede politike v letu 1973. Dokument naj bi bil sprejet še v tem letu.
Za to so se pravzaprav delegati vedno zavzemali. Opozarjam, da je današnja
razprava pomembna tudi zato, ker govorimo o osnutku in je še možnost, da
predlagatelj naša mnenja vključi v dokument, ko bo pripravljal predlog. Zato
mislim, da bi bilo resnično prav, da daste čim več sugestij, mnenj in stališč in
da se potem na koncu dogovorimo, kaj pa naj bi storili sami, da bi prispevali
k stabilizaciji in k političnim dogovorom, ki se sklepajo v Jugoslaviji in Sloveniji. Mislim, da bi bilo prav, da o teh vprašanjih najbolj široko spregovorimo
na tem zasedanju.
Kdo želi besedo? Se strinjate z vsem, kar je bilo povedano in z uvodno
obrazložitvijo, ki jo je dal tovariš Lapajne? Ce se nihče ne javi k besedi, bom
sam navedel nekaj problemov.
Prva stvar, za katero bi se morali dogovoriti, da bo vključena v ta dokument, kot obveznost in dogovor delegatov v republiški skupščini, je, da občine
čimprej sprejmejo srednjeročne programe. Kot je rekel tovariš iz Kamnika,
je pa tudi že skrajni čas, da izoblikujemo in sprejmemo srednjeročni program
v republiki Sloveniji. Občine bi morale vložiti veliko naporov v to, da bi čimprej prišli do občinskih srednjeročnih programov in regionalnih programov.
Tema dvema dokumentoma bi morah posvetiti veliko pozornost. Ob teh dokumentih bi prav gotovo prediskutirali vse probleme in določili prioritetne naloge
na področju posamezne komune. Iz teh srednjeročnih programov naj bi izhajala
in bila del tega programa politika in program za leto 1973.
Ob tem pa se mi zdi, da so zelo pomembni še nekateri zakoni predvsem
s področja prostorskega planiranja. V naslednjem obdobju bomo morali obravnavati celo vrsto dokumentov, ki jih moramo sprejeti na tem področju. Ti dokumenti so pravzaprav osnova za vse ostale dokumente, predvsem za srednjeročni plan.
Mislim, da bi morali delegati občin obravnavati poročilo in delo komisije
za manj razvita področja v Sloveniji. Zakon deluje že 2 leti, napravljeno je
veliko, zdi pa se, da slovenska javnost in celo skupščina ni dovolj seznanjena
z rezultati tega zakona, predvsem pa s konkretnimi rešitvami, ki so bile izvedene
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ali v okviru zakona ali pa so se priključile reševanju posameznih problemov
samoupravne interesne skupnosti. Mislim, da se moramo dogovoriti s komisijo
o poročilu. Verjetno bi bilo prav, da bi delegati občin to poročilo ocenili, preden
bi o poročilu razpravljali ostali zbori.
O tem zakonu je bilo prav tu veliko razprav in mislim, da nas morajo informirati o tem, koliko so se posamezne interesne skupnosti in gospodarske organizacije vključevale na ta področja in kaj je iz tega zakona nastalo. To je gotovo
ena od izredno pomembnih zadev, ki bi jo ob snovanju politike za leto 1973
morali poznati.
O davčni politiki ne bom govoril posebej, ker se mi zdi, da smo se o tem
dogovorili. Vložiti moramo vse napore v to, da se ta politika sprejme in da se
zagotovi občinam kritje za izpad dohodkov, če davek na dohodek temeljnih
organizacij združenega dela ni dohodek občin. Treba pa je podpreti davčno
službo in inšpekcije pri izvajanju davčne politike.
Zdi se mi, da bi v ta dokument morali vgraditi tisto, o čemer je razpravljal
delegat iz Murske Sobote. Vprašanje kmetijstva in kmetijska politika, kot je
bila zastavljena v zadnjih letih v Sloveniji, bi se morala odražati tako v republiških dokumentih kot v občinskih. Predvsem pa je treba enakopravno obravnavati družbeni in privatni sektor glede na izhodišča, ki so postavljena v resoluciji in glede na izhodišče in politiko druge konference Zveze komunistov Slovenije, ki se je glede kmetijstva jasno opredelila.
V občinah bi se morali dogovoriti in napraviti program stanovanjske izgradnje. Na eni strani moramo sodelovati pri vseh teh dokumentih, ki se bodosprejemali še na nivoju republike, drugo pa je, da je treba v vsaki občini
analizirati stanje na tem področju in v programu upoštevati tudi socialni program. Mislim, da je to eden izmed zelo pomembnih in dosti težkih problemov,,
ki se ga bodo morale lotiti občine s pomočjo vseh ostalih faktorjev in narediti
v letu 1973 čim več. Seveda je tu vrsta vprašanj. Potrebni bodo razgovori z
bankami, z gospodarstvom itd. o oblikah varčevanja, o oblikah pomoči itd.
O problemu nelikvidnosti smo že govorili. Mislim, da bi tudi tu občine
morale napraviti korak naprej v tem, kar seveda občine lahko storijo. Verjetno
bi bilo prav, da se na občinah obravnavajo vse tiste gospodarske organizacije,
ki so nelikvidne.
Treba je ugotoviti, katera je potrebna in vredna družbene podpore in sanacije, kaj bo treba prestrukturirati, v kakšnem času itd.
Posebno vprašanje je vprašanje upravnih organov in vse javne uprave
v občinah. Mislim, da smo premalo opredelili političen status in status upravnih
organov nasploh pri vodenju politike v občini. Prehajamo na nov delegatski
sistem, ki ga bomo sprejeli v naslednjem obdobju. Uprava postaja pomembna
tudi zaradi tega, ker delegatski sistem ne bo deloval, če ne bomo imeli ustreznih
upravnih organov, ki bodo posredovali gradivo in materiale delegatom in ostalim, ki bodo morali zavzemati stališča. Sklep našega predsedstva je, da je treba
tako v republiki kot v občinah napraviti program reševanja problemov upravnih
organov, tako stanovanjskih, statusnih, problemov osebnih dohodkov itd. Mislim,
da je to ena izmed nalog, ki je v tem času prav gotovo pomembna.
Predlagam, da bi delegati občin poleg dokumenta, ki ga bo sprejela SR
Slovenija za izhodišča v letu 1973, sprejeli nekatera zelo konkretna skupna stališča, ki bi jih bilo potrebno realizirati v letu 1973 ob tem programu v občinah.
Mislim, da je bilo danes tu že rečeno, da moramo izhajati s stališč zadnje seje
predsedstva Zveze komunistov Slovenije na Brionih.
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Preiti je treba iz splošnih deklaracij k dejanjem. Predlagam, da formiramo
skupino, ki bi napravila ta program. Ta naj ne bi bil preobsežen. Zajel naj bi le
tiste naloge, ki so v letu 1973 najpomembnejše. Vsaka občina posebej pa bi na
osnovi takega dokumenta napravila svoj akcijski program. V nekem smislu
bi bil to skupen akcijski dogovor v republiški skupščini na zboru delegatov,
katera so tista vprašanja, ki bi jih morali urediti v letu 1973 na osnovi vseh
političnih in ostalih dokumentov.
Mislim, da bi bilo prav, da bi v sredini na koncu leta zelo konkretno ugotavljali, kaj smo naredili in kako se dogovorjena politika v občinah izvaja. Toje seveda predlog, ki ga moramoi prediskutirati.
Ali se v načelu s tem strinjate? (D,a.) Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima
tovariš Lapa j ne!
Ivan Lapajne: Ker ni bilo drugačnih ocen, kot so podane v gradivu,,
menim, da so ocene in izhodišča za oblikovanje politike v prihodnjem letu
sprejeta. Moram pa opozoriti tudi na to, kar je že rekel tovariš Krvina, da je
to prva razprava. Zato seveda tudi stališča še niso končno izdelana, ker so bile
te ooene izdelane na osnovi podatkov za osem mesecev, čeprav računamo, da
se do konca letošnjega leta ne bodo bistveno spremenile.
Drugo vprašanje je, kako bodo ta vprašanja oblikovana v resoluciji. Kot
sem v uvodu povedal, ima izvršni svet namen do konca meseca predložiti osnutek
resolucije skupščini in tudi vašemu zasedanju. Resolucijo naj bi predvidoma
sprejeli do konca letošnjega leta.
Srednjeročni plan je izdelan in bo v prihodnjih dneh predložen izvršnemu
svetu in skupščini. Predvideno je, da bi bil srednjeročni plan Slovenije sprejet
pred resolucijo za prihodnje leto. Kljub temu mislim, da to dejstvo ne ovira
občin pri izdelavi lastnih srednjeročnih planov. Osnutek je bil v široki javni
razpravi in so ga sprejele tudi vse občine. V bistvu so v osnutku podana izhodišča in okviri za leto 1973. Tako se predlog plana ne bo bistveno razlikoval
od osnutka, čeprav bo seveda upošteval v veliki meri pripombe, ki so bile podane
v javni razpravi. Vendar v okviru materialnih možnosti, ki so dane, ni mogoče
napraviti nekih bistvenih premikov v primerjavi s tistim, kar je bilo predvideno
že v osnutku, to pa zato, ker je ta skupščina že sprejela zakone, ki veljajo za
srednjeročno bodobje. Stvar dogovora je, če bomo kakšne stvari še menjali
kasneje ali v procesu sprejemanja plana.
Prav tako bi vas obvestil, da je zavod za plan poslal vsem občinskim skupščinam osnutek metodologije za izdelavo srednjeročnega plana občine. To ni
dokončno proučena metodologija, vendar lahko koristi kot pripomoček pri izdelavi srednjeročnih planov občin. Nekatere občine so srednjeročne plane že sprejele. V zvezi s tem se postavlja tudi vprašanje, ki sem ga nakazal uvodoma,,
do kdaj je treba sprejeti srednjeročne plane v občinah.
Glede na to, da je že skoraj polovica srednjeročnega obdobja mimo, mislimo,
da bi lahko občine sprejele srednjeročne plane tudi za daljše obdobje, zlasti
nekatere usmeritve lahko tudi za obdobje pet let do 1977, pa tudi za dlje.
Zavod za planiranje SRS namerava organizirati seminar za planerje v
občinskih upravah oziroma strokovnih službah. O tem bomo občine pravočasno
obvestili. Obravnavali bi naloge občin in njihovo opredelitev v srednjeročnih
planih občin, ki izhajajo iz srednjeročnega plana Slovenije. Obravnavali bi tudi
teze za novi zakon o planiranju, ki se pripravlja v republiki, ter nekatera druga
aktualna vprašanja.
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Odgovoril bom še na nekatera vprašanja iz razprave. Tovariš Pečarič je
postavil vprašanje presežkov v proračunih. Republiški proračun nima presežkov.
Kot ste videli iz gradiva, ima celo izpad za namene posegov v gospodarstvu. Pri
občinskih proračunih je različno, vendar v glavnem nimajo velikih presežkov.
Nekatere občine jih imajo več, druge manj. Samoupravne interesne skupnosti
imajo v republiki določene presežke, vendar so ta sredstva blokirana. Dogovorjeno je, da bi se ob oblikovanju politike za prihodnje leto in ob zaključnih
računih proračunov, dokončno dogovorih o usmerjanju teh sredstev. Zaenkrat
pa še ni sprejeto konkretno stališče kako.
Iz časopisov vam je poznano, da imamo v okviru Jugoslavije precejšnje
finančne dehalanse. V uvodu sem to tudi omenil. Nisem pa navajal številk, ker
so vam več ali manj poznane. Čitali ste referat tovariša Kira Gligorova na 36.
seji predsedstva CK ZKJ na Brionih, nekatere številke pa so objavljene v
zadnji sobotni prilogi Dela, ko je bil objavljen razgovor s predsednikom zvezne
gospodarske zbornice. Ce bomo šli v prihodnjem letu v ostrejše, bi rekel odločnejše odpravljanje teh debalansov, v odpravljanje izgub v gospodarstvu, odpravljanje nelikvidnosti, pokrivanje neplačanih računov tudi v zveznem proračunu in drugo, potem bo morala sodelovati pri tem tudi republika in
ostali. Zato se je bilo težko že sedaj dokončno opredeliti, kakšna naj bi bila
politika na področju sredstev splošne porabe v prihodnjem letu. Vendar se zavedamo, da je to zahtevna naloga, ki jo bomo skušali v osnutku resolucije kot
tudi v gradivih, ki bodo priloga k. tem dokumentom, razčistiti in dati ustrezne
odgovore. O teh stvareh se bo seveda treba dogovarjati tudi z občinami in z
vsemi samoupravnimi interesnimi skupnostmi v republiki.
Strinjam se z vprašanji glede kmetijstva, manj razvitih območij in tako
naprej, čeprav poudarjam, da je bilo tudi na območju kmetijstva že marsikaj
storjenega, in to tudi na manj razvitih območjih. Potrebno pa je ta vprašanja
stalno postavljati v konkretne okvire na osnovi konkretnih programov. Srednjeročni plan, ki bo kmalu predložen skupščini, bo v veliki meri posvetil potrebno
pozornost prav tema dvema kompleksoma, to je hitrejšemu razvoju agrarnega
sektorja kot tudi regionalnemu razvoju Slovenije.
V zvezi z izgubami se prav tako strinjam s tovariši iz Celja, da bo treba
napraviti povsem jasne programe, kaj napraviti s tistimi delovnimi organizacijami!, ki imajo že dalj časa izgubo, in kaj s tistimi, ki so širšega družbenega pomena. Tukaj mislim predvsem na elektrogospodarstvo in železnico, kar je v
gradivu nakazano. Pri teh bo morala sodelovati tudi republika, pri ostalih delovnih organizacijah industrijskega značaja in drugih pa banke in poslovni
partnerji.
Ze sedaj pa lahko ugotovimo, da ne bo imela republika na razpolago veliko
sredstev za kakršnekoli intervencije na tem področju. To pa zaradi tega, ker
ima druge obveznosti in bi bilo zelo težko reševati vse nepokrite investicije,
izgube in tako naprej, ki so danes v gospodarstvu, čeprav v Sloveniji to ne predstavlja takega problema kot v okviru Jugoslavije. Vendar moramo biti realisti
že sedaj in tudi v občinah te stvari podrobneje pogledati.
Železnica in elektrogospodarstvo, kot sem rekel, sta do neke meje stvar
republike, medtem ko se bodo drugi problemi reševali prek bank, poslovnih
partnerjev in tako naprej in pa seveda tudi iz skladov skupnih crezerv.
Vprašanje zveznega zakona o rezervnih skladih je še odprto. Vendar menimo in tudi republiški zakon nam omogoča vlaganje teh sredstev tudi v preventivne sanacije in v preprečevanje nastajanja izgub. Vprašanje pa je, kako se
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bomo o tej stvari dokončno odločili oziroma kako bo skupščina uredila te stvari.
Vendar menim, da je oblika sanacije bolj koristna kot pa samo pokrivanje izgub
oziroma plačevanje minimalnih osebnih dohodkov.
Strinjam se tudi z mislimi, ki so bile izražene v zvezi z varčevanjem. Dejstvo je, kot vidite iz podatkov, da varčevanje stagnira in da ta del sredstev prepočasi usmerjamo v gospodarske naložbe, v odpiranje novih delovnih mest
v gospodarstvu kot tudi v zasebnem sektorju. Znano vam je, da se pripravlja
zakon o ureditvi odnosov in vprašanj na področju privatne iniciative in s tem
bo dana večja možnost in pravna varnost tudi za aktiviranje določenega dela
teh sredstev za hitrejši gospodarski razvoj.
Strinjam se tudi z mislijo, ki je bila izrečena, da je treba doseči večje usklajevanje med občinami. Govoril sem predvsem o nujnosti večjega usklajevanja
v okviru Jugoslavije. Je pa cela vrsta vprašanj, ki so preširoka, da bi jih lahko
uspešno reševale posamezne občine. Prav tako je vrsta vprašanj, ki jih je potrebno uskladiti med republikami. Zato je po majem mnenju prav, da se v
dokumentu, o katerem je bilo tukaj govora, bolj poudari sodelovanje med
občinami. To vprašanje je pomembno tako na področju infrastrukture, na področju družbenih dejavnosti, regionalnega planiranja, dolgoročnega planiranja
razvoja gospodarstva, kmetijske politike, davčne politike in tako naprej. Mislim,
da bi morali medobčinski organi, ki že obstojajo, v tem obdobju, ko se sprejemajo in oblikujejo srednjeročni programi razvoja občin in izdelujejo dolgoročni programi razvoja posameznih regij, aktivneje sodelovati in se vključiti
v izdelavo konkretnih programov.
V resoluciji nameravamo posvetiti znaten del prostora nalogam v občinah
v prihodnjem letu. Vendar bodo ta določila načelne narave. Zato se strinjam, da
se izdela ob resoluciji še dokument, ki bi čimbolj neposredno opredelil naloge,
ki naj jih uresničijo občine v prihodnjem letu. Pri tem menim, da bi se morali
omejiti predvsem na tiste naloge, katerim bi dah v prihodnjem letu prioriteto.
Tu ne gre za vse naloge, ki izhajajo iz ustavne opredelitve občine, ampak predvsem za tiste, ki bi jim kazalo posvetiti v prihodnjem letu več pozornosti in jih
tudi tako opredeliti, da jih bo mogoče v enem letu izvršiti. Velikokrat namreč
sprejemamo načelne, dolgoročne naloge, ki jih potem ne izvršimo. Zato bi bilo
prav, da se o teh stvareh čimbolj neposredno dogovorite in tudi sprejmete določeno usmeritev za delo občinskih skupščin, čeprav so te pri svojem delu samostojne. Mislim, da je v okviru Slovenije potrebna določena usmeritev pri nekaterih pomembnejših vprašanjih, o katerih je govoril tovariš predsednik.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Hvala lepa! Kdo še želi besedo? (Ne
javi se nihče.) Ali ste za to, da pripravimo še tak dokument, o katerem smo
govorili? Glasujmo! Kdor je za to, da pripravimo tak dokument ob resoluciji,
naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Predlagam, da v delovno skupino izvolimo: delegata Maribora Marjana Pečariča, delegata Murske Sobote Borisa Gorjuščka, delegata Celja Dušana Burnika, delegata Jesenic Franceta Zvana, delegata Kopra Mitjo Logarja, delegata
Ljubljane-Bežigrad Karla Kušarja, delegata Brežic Iva Živiča, delegata Zagorja
Braneta Vipotnika.
Prosim za dopolnilne predloge! Jih ni? (Ne.) Se strinjate? (Da.) Ta dokument bi sprejeli ob tem, ko bomo obravnavali osnutek izhodišč za leto 1973.
To bo konec novembra.
20
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Preden preidemo k 2. tački dnevnega reda, prosim sekretarja zasedanja,
da da poročilo o navzočnosti delegatov!
Savin Jogan: Podatki in pooblastila delegatov ob začetku zasedanja
kažejo, da se udeležujejo današnjega zasedanja delegati vseh občin v Sloveniji,
razen občin Lendava, Nova Gorica, Ormož, Velenje in Zagorje. Prisoten je tudi
delegat mesta Ljubljane.
Po družbenih funkcijah oziroma zaposlitvi je sestav delegatov naslednji:
29 jih je izvoljenih izmed predsednikov ter podpredsednikov občinske skupščine in predsednikov zborov skupščine, 10 izmed predsednikov ter članov svetov ali odbornikov skupščine, 6 je delegatov, ki so izvoljeni v organizacijah združenega dela, 15 delegatov pa je izvoljenih izmed tajnikov občinske skupščine
oziroma iz občinske uprave.
Glede na obseg obravnavane problematike so v dveh občinah izvolili za
današnje zasedanje dva delegata, v eni občini tri delegate, v vseh drugih pa
po enega delegata, ki zastopa občino za vse točke dnevnega reda današnjega
zasedanja.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Prehajamo k obravnavi 2. točke
dnevnega reda, to je k osnutku zakona o sanitarni inšpekciji.
Osnutek smo vam poslali dne 11. 10. 1972. Predstavnik predlagatelja k tej
točki je dr. Srdjan Sevnik, republiški sanitarni inšpektor. Kdo želi besedo? Besedo ima Nace Dežman, delegat občine Trebnje.
Nace Dežman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Predlagam dve pripombi k osnutku zakona o sanitarni inšpekciji. V smislu
9. člena zakona o sanitarni inšpekciji je občinski organ sanitarne inšpekcije
pristojen za nadzorstvo nad vodami, ki tečejo čez območje dveh ali več občin.
Temeljni zakon o sanitarni inšpekciji (Uradni lisa SFRJ, št. 10/65) je pristojnost
nadzorstva nad omenjenimi vodami dajal republiškemu organu. Prav tako je
po sedanjem republiškem zakonu o sanitarni inšpekciji to nadzorstvo opravljal
republiški vodni inšpektorat. Menimo, da naj bi nadzorstvo nad vodami, ki tečejo
čez območja dveh ali več občin, še nadalje ostalo v pristojnosti republiškega
sanitarnega inšpektorata, ker nadzorstvo občinske sanitarne inšpekcije ne bi
bilo učinkovito glede na krajevno pristojnost, saj posamezna občinska pristojnost ne bi mogla po upravni poti vplivati na higienske razmere celotnega
vodnega sistema.
11. člen osnutka določa, da daje republiški sanitarni inšpektorat soglasje
k določbam o lokaciji ter gradbenemu in uporabnemu dovoljenju za vse nove
objekte vodovodnega sistema. Mnenja smo, da naj bi v republiški pristojnosti
ostalo le nadzorstvo nad gradnjo za dve ali več občin, nadzorstvo nad graditvijo
ostalih vodovodov pa naj bi ostalo v pristojnosti občin. Po določilu osnutka bi
bilo tudi za gradnjo malih vaških vodovodov in vodovodov za napajanje skupine
objektov potrebno prehodno republiško soglasje, kar pa bi postopek oteževalo,
saj bi se posamezni odbori za gradnjo vodovodov in vodne skupnosti morali za
pridobitev potrebnih soglasij obračati na republiški organ, pristojen za sanitarno
inšpekcijo. Tudi sedanji republiški zakon prepušča nadzorstvo nad gradnjo vodovodov občinam, razen vodovodov za dve ali več občin. Tu gre predvsem za
male vodovode, ki jih gradijo posamezne krajevne skupnosti in dejansko obstaja
problem, da je včasih ta postopek zelo dolg in bi tako lahko zmanjšali iniciativo
posameznih občanov.

28. zasedanje

307

Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo ima Franjo Kranjc, delegat
mesta Ljubljane!
Franjo Kranjc: Tovariš predsednik, tovarišioe in tovariši. Predlagam
nekaj manjših pripomb k osnutku zakona o sanitarni inšpekciji. Načrti za prostorsko urejanje, zazidalni načrti morajo vsebovati bistvene elemente' varstva
človekovega okolja, kot je komunalna opremljenost zemljišč, varstvo zraka pred
onesnaženjem, varstvo prebivalstva pred hrupom, pripadajoče rekreacijske površine, ter vse potrebno za populacijo, za katero se načrtuje naselitev določenega območja. Zdravstvo, otroško in starostno varstvo, preskrba prebivalstva
z živili, vse to mora biti predvideno v pravilnem zazidalnem načrtu naselja,
saj mikrolokacijske obravnave ne morejo bistveno vplivati na morebitne pomanjkljivosti, oziroma spreglede v potrjenem zazidalnem načrtu. Zazidalni načrt
pa naj bi bil po zakonu o sanitarni inšpekciji izven nadzorstva sanitarne inšpekcije.
Zato menimo, da bi bilo potrebno^ prvo točko 3. člena osnutka dopolniti tako,
da se glasi: »nad načrti za prostorsko urejanje, nad lokacijo in graditvijo oziroma rekonstrukcijo in uporabo objektov gospodarske in druge dejavnosti, stanovanjskih hiš in drugih stavb, pokopališč, objektov za preskrbo z vodo ter
odvajanje odplak in drugih odpadnih snovi«. Ostale točke tega člena ostanejo
take, kot so predvidene v zakonu.
Iz tega pa sledi, da je treba popraviti tudi 11. člen, v katerem naj bi se
prve točke spremenile tako, da bi se glasile:
»1. K načrtom in spremembam načrtov za prostorsko urejanje, razen k
zazidalnim načrtom in urbanističnim redom, za katere daje poprejšnje soglasje
občinska sanitarna inšpekcija.
2. Daje poprejšnje soglasje k odločbam o lokaciji ter 'O gradnji, o gradbenem in uporabnem dovoljenju za zgraditev objektov in naprav za proizvodnjo
in uporabo nuklearne energije, zgraditev drugih industrijskih objektov in dozidavo, nadzidavo ter rekonstrukcijo obstoječih industrijskih objektov, v katerih se opravlja produkcijski proces.« Ostale točke ostanejo take kot je predvideno v osnutku zakona. Pripombe utemeljujem s tem, da s sedanjo formulacijo
3. in 11. člena osnutka zakona o sanitarni inšpekciji ni zagotovljen zdravstveni
nadzor nad izdelavo načrtov za prostorsko urejanje, ki so osnova za izdajo odločb
o lokaciji, o gradbenem in o uporabnem dovoljenju za posamezen objekt. Na ta
način je onemogočen preventivni sanitarni poseg na poisameznem področju, saj
pripombe inšpekcije v postopku za pridobitev lokacije niso utemeljene, če je v
zazidalni zasnovi ali drugem elementu načrta za prostorsko urejanje bistvena
pomanjkljivost in ta pogojuje izdajo negativne odločbe.
Glede 7. člena osnutka v zvezi s profilom sanitarnega inšpektorja je treba
razmisliti o tem, da bi se dovolilo na tako delovno mesto sprejeti tudi delavca
s srednjo strokovno izobrazbo, vendar to pogojiti z dolgoletnimi izkušnjami
iz te stroke. To predlagamo iz razlogov, ker se na razpise za zasedbo delovnih
mest sanitarnih inšpektorjev ne javljajo ustrezni kadri.
20. člen osnutka zakona je treba dopolniti tako, da bi bilo iz njega razvidno,
da morajo organi sanitarne inšpekcije v primeru, da pri svojem delu naletijo
na nepravilnosti s področja dela drugih inšpekcij, o tem obvezno obvestiti pristojne inšpekcije.
K drugi alinei 2. točke 24. člena osnutka zakona pripominjamo, da je zagrožena kazen za odgovorno osebo temeljne ali druge organizacije združenega
20*
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dela oziroma pravne osebe prenizko odmerjena. Zato predlagamo, da se zviša
vsaj na 1000 dinarjev.
Podpiramo določilo drugega odstavka 8. člena osnutka zakona, s katerim
je republiškemu sekretarju za zdravstvo in socialno varstvo prepuščeno, da
določi minimalni kadrovski normativ za delovna mesta v sanitarni inšpekciji,
kajti na ta način bo zagotovljeno zadostno in učinkovito sanitarno in zdravstveno varstvo na področju dela sanitarne inšpekcije.
Glede dileme, ki se je pojavila, kje naj bo sanitarna inšpekcija, ali pri zdravstvenih ustanovah ali pri upravi, menimo, da mora biiti pri upravi, ker je njena
osnovna naloga čuvanje zakonitosti. Pri tem pa mora tesno sodelovati z zdravstvenimi ustanovami. Hvala lepa.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Besedo ima delegat iz Grosuplja,
tovariš Jurčič.
Ciril Jurčič: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Vprašanje varstva
okolja, v katerem živi človek, je vedno bolj aktualno. Zlasti pa je aktualno varstvo voda in zraka pred onesnaženjem. Sedaj, ko se sprejema nov zakon o sanitarni inšpekciji, menim, da bi morali dati tej več pristojnosti glede preprečevanja onesnaženja, pa tudi glede ublažitve posledic stanja, kakršno je v nekaterih predelih Slovenije. Zaradi tega menin, da bi morah dati sanitarnemu
inšpektorju več konkretnih pooblastil in ne samo to, da ugotavlja. Ta zakon naj
mu omogoči, da tudi preprečuje in prepoveduje. Zato ni dovolj, če predvidevamo, da pri izdaji lokacijskih odločb sodeluje tudi sanitarni inšpektor, če ni
tudi določeno, da sodeluje pri uporabnem dovoljenju in da takrat da prepoved,
če ni urejeno tako kakor je treba, če ni čistilnih naprav in vseh ostalih stvari.
Vemo, da je v Sloveniji že zelo malo kotičkov, kjer bi bil zrak še čist, kjer
bi bila voda še kolikor toliko čista. Okolje se iz dneva v dan bolj onesnažuje
s kanalizacijo, ki je brez čistilnih naprav in z drugim. Za ostale investicije se
pri nas še dobi denar, na primer za izgradnjo kanalizacije, za izgradnjo tovarn
in drugega. Za čistilne naprave za preprečitev polucije zdravju škodljivih snovi
za celotno prebivalstvo Slovenije ah regije pa ni denarja. Ni ga tudi zato, ker
se izgovarjamo na gospodarske težave. Zato take stvari toleriramo in menim,
da gremo na tak način katastrofi nasproti.
Ob sprejemanju zakona o sanitarni inšpekciji, ki tudi posega na to področje, bi morali prav glede tega določiti konkretne naloge sanitarne inšpekcije.
Ta naj bi imela tudi večja pooblastila in večje možnosti, ne da samo ugotavlja
stanje, ampak da preprečuje in prepoveduje, kar ni v skladu z zdravim okoljem,
v katerem človek živi, kar je pa jasno, da bo v korist vse družbene skupnosti.
Hvala.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Hvala lepa! Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima delegat Tolmina, tovariš Renato Bizjak!
Renato Bizjak: Tovar išice in tovariši! Prejšnji temeljni zakon o sanitarni inšpekciji je v 18. členu, ki je sedaj vsebovan v 13. členu tega osnutka,
predvideval tudi, da lahko sanitarna inšpekcija odredi ustavitev gradnje prostorov, stavb in drugih objektov in naprav, za katere organ, ki je pristojen
za sanitarno inšpekcijo, ni dal predpisanega soglasja za lokacijo ali graditev,
ah pa se gradi v nasprotju z danim soglasjem. Ustavitev gradnje je bila možna
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vse dotlej, dokler ni graditelj pridobil ustreznega soglasja oziroma ni gradil po
danem soglasju.
Zanima me, ali je morda z drugo zakonodajo rešeno to vprašanje, da se
prepreči gradnja takih objektov, ki se ne gradijo skladno s soglasjem oziroma
zakaj je ta točka izpuščena? Ce pa to v kakšnem drugem zakonu ni urejeno,
predlagam, da se 13. člen dopolni.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Kdo še želi besedo? Besedo ima dr.
Sevnik, republiški sanitarni inšpektor!
Dr. Srdjan Sevnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! V imenu predlagatelja se iskreno zahvaljujem za vse tehtne pripombe
in mnenja ter stališča, ki ste jih predlagali k osnutku zakona. Moram reči, da
ste podprli naša prizadevanja in da se predlagatelj v celoti strinja z vsem tem.
Na vprašanje, ki ga je postavil tovariš Bizjak, zakaj nima sanitarni inšpektor več možnosti ustavitve gradnje objektov, če se ne gradijo v skladu
z zahtevami v soglasju sanitarne inšpekcije, naj povem, da smo morali na osnovi
obrazložitve sekretariata za zakonodajo sprejeti oziroma spremeniti dosedanje
določilo o soglasju sanitarne inšpekcije v toliko, da ta soglasja niso več samostojna soglasja, ampak je soglasje kompleten akt, ki ga izda organ, ki je pristojen za urbanizem oziroma ki je pristojen za gradnje. S tem v zvezi tudi odpade možnost pritožbe direktno na republiški sanitarni inšpektorat kot na drugo
instanco, kadar gre za pogoje, izražene v soglasjih sanitarnega značaja. Zato
tudi ne more sanitarni inšpektor ustaviti gradnje, čeprav se ne gradi po teh
pogojih. Ta pristojnost je sedaj dana matičnemu organu, to se pravi organu, ki
je pristojen za gradnje oziroma urbanizem. Ta mora reševati vse pritožbe. Jasno,
da bo moral dobiti tudi mnenje republiškega sanitarnega inšpektorata. Vendar
je samo matični organ upravičen ustaviti gradnjo, če se ne gradi po zahtevah.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Hvala lepa. Še kdo želi besedo? (Ne.)
Predlagam, da pooblastimo oba overitelja zapisnika, da strneta mnenja in
stališča iz razprave in da jih posredujeta ustreznim odborom in zborom republiške skupščine in pa občinskim skupščinam ter skupščini mesta Ljubljane..
Kdor je za tak predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Hvala.
Prehajamo k obravnavi 3. točke dnevnega reda, to je k predlogu
sklepov in priporočil glede nočnega dela žena in mladine.
Predlogu je priložena informacija o nočnem delu žena in mladine. Osnutek
smo vam poslali s sklicem seje dne 20. 10. 1972.
Predstavnika predlagatelja k tej točki dnevnega reda sta dr. Stanko Lajevec, namestnik republiškega sekretarja za zdravstvo in socialno politiko in
Borut Snuderl, namestnik sekretarja za delo. Ali želita besedo? (Ne.)
Lahko preidemo kar k razpravi! Kdo želi besedo? Prosim! Besedo ima
Slavko Osredkar, predsednik odbora za socialno in otroško varstvo socialnozdravstvenega zbora skupščine SR Slovenije.
Slavko Osredkar: Tovarišice in tovariši delegati! Odbor za socialno
in otroško varstvo socialno-zdravstvenega zbora naše skupščine je prav na vče-
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rajšnji seji razpravljal med drugim tudi o informaciji o nočnem delu žena in
mladine, zaposlene v industriji, gradbeništvu oziroma prometu.
Izkoristil bom to priložnost in vam posredoval nekaj mnenj, ki so se oblikovala v včerajšnji razpravi, predvsem zaradi tega, ker poročilo ni bilo predloženo kot gradivo za našo današnjo sejo. Po moji oceni je razprava na odboru
presegla okvir, ki ga zajema predlog sklepov in priporočil glede nočnega dela
žena in mladoletnih delavcev. Predlog sklepov in priporočil se namreč nanaša
na področje industrije, gradbeništva in prometa, člani našega odbora pa so
obravnavali ta problem kot problem vseh panog družbenega dela, v kateri se
pojavlja nočno delo žena in mladih delavcev.
Člani odbora so izrazili prepričanje, da je potrebno imeti za izhodišče v
obravnavi teh problemov zahtevo, da se nočno delo žena in mladoletnih delavcev
nasploh praviloma prepove. Praviloma zaradi tega, ker bi bilo povsem nerealno
razumeti takšno prepoved absolutno.
Nedvomno marsikje obstajajo okoliščine, ki opravičujejo izjemo od postavljenega pravila. Zaradi tega je po mnenju članov odbora potrebno naša prizadevanja usmeriti v zaostrovanje pogojev, pod katerimi se lahko dovoli nočno delo
žena in mladoletnih delavcev in sicer tako, da bo nočno delo resnično skrajni
izhod, resnično izjema. Tam, kjer je nočno delo potrebno, kjer se ga ni mogoče
izogniti, si moramo prizadevati, da bomo izkoristili vse dane in postopoma na
novo nastale možnosti, da se tegobe nočnega dela kar najbolj omilijo.
Pri iskanju kar najbolj ustreznih rešitev za omiljenje problemov nočnega
dela je zbor ocenil kot zelo pomemben poziv, ki je izražen v tem dokumentu,
o katerem danes razpravljamo, in sicer, da naj delovne organizacije znotraj
spremenijo odnos do reševanja tega problema. Odstranjevanje nočnega dela oziroma omejitev težav takega dela naj ne bo posledica predvsem zahtev predpisov, zahtev konvencije, ampak naj se omejuje predvsem zaradi problema mladoletnih sodelavcev.
Pri obravnavi posameznih sklepov in priporočil, ki so predlagani, je odbor
izoblikoval mnenje, da naj se spremene tako, vsaj nekatera, da bodo izražala
poziv k spoštovanju že sprejetih zakonov in tudi družbenih dogovorov na tem
področju. Odbor se je glede tega strinjal z mnenjem in stališči, ki jih je predlagala zakonodajno-pravna komisija republiške skupščine.
Na koncu naj vas obvestim še o tem, da je odbor sklenil predlagati, naj
se problem nočnega dela obravnava kompleksno in naj se v ta namen razširi
sedaj predloženi dokument. Ce to ni mogoče, pa naj bi se obravnavalo to
vprašanje ponovno iz širšega aspekta. Dokument naj zajame vse panoge dela
in se zato ustrezno popravi in dopolni.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Hvala lepa. Kdo želi besedo? (Nihče.)
Predlagam, da overitelja zapisnika strneta ta mnenja in stališča in jih posredujeta ustreznim odborom in zborom republiške skupščine. Kdor je za, naj dvigne
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Kdo je proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da smo predlog soglasno sprejeli!
Prehajamo k 4. točki dnevnega reda, to je k obravnavi predloga
za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o republiškem davku na promet kmetijskih
zemljišč, ki se pridobiva v nekmetijske namene.
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Gradivo smo vam poslali s sklicem 20. 10. 1972. Predstavnik predlagatelja
k tej točki je tovariš Jože Grilj, delegat občine Ilirska Bistrica, ki bo imel
uvodno besedo. Predstavnik izvršnega sveta pa je tovariš Karmelo Budihna, namestnik republiškega sekretarja za kmetijstvo in gozdarstvo.
Prosim, tovariš Grilj!
Jože Grilj: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Skupščina občine
Ilirska Bistrica je na zadnji seji obeh zborov uporabila pooblastila iz 156. člena
ustave Socialistične republike Slovenije in sklenila predlagati dopolnitev 3.
člena zakona o republiškem davku na promet kmetijskih zemljišč, ki se pridobivajo v nekmetijske namene. Predlog navaja, da naj se v 3. členu zakona
doda še 3. odstavek, ki naj se glasi:
»Davki se ne plačujejo tudi v primerih, ko se kmetijsko zemljišče pridobiva
za gradnjo čistilnih naprav, vodovodov, zajetij za vodovode, objektov za čiščenje
zraka in okolja in za regulacijo rek.«
Ko se je naša skupščina odločila za ta predlog, je imela pred seboj problem
gradnje neštetih objektov v celotnem slovenskem prostoru, čeprav so nas k
pripravi predloga spodbudile velike težave, ki jih ima s tem v zvezi občina.
Mislim, da ni potrebno na tem mestu posebej poudarjati, kako pereč je
problem čiščenja onesnaženih voda, zraka in okolja za celotno slovensko družbo.
Tudi povzročitelji onesnaženja so znani. Vendar velja poudariti, da so prav ti
v preteklem obdobju dajali velika sredstva za načrte in raziskave sistemov čiščenja, za razne začasne rešitve, za odškodnine in podobno, da pa ustreznih,
zanesljivih tehnoloških rešitev ni upal in znal nihče predložiti.
Sedaj, ko se je odnos do tega problema zaostril, ko smo se dokopali do rešitev in se pripravili za akcijo, je predpisani davek 2 dinarja na m2, če se proda
kmetijsko zemljišče v te namene, odprl nove težave in bo imel po našem mnenju
negativne posledice. Znano je namreč, da se ti problemi, za katere predlagamo
oprostitve plačila davka, urejajo s prispevki občanov in krajevnih skupnosti
ter s sredstvi občin, iz delnih kompenzacij in iz ustreznih skladov. Vsa ta sredstva pa so še vedno premajhna, zato mislimo', da jih ne bi bilo primerno obremenjevati še z davkom.
Po tretjem členu citiranega zakona se davek ne plačuje v primerih, kadar
se kmetijsko zemljišče pridobiva za potrebe jugoslovanske ljudske armade ali
za namene v okviru programov splošnega ljudskega odpora. Ne mislim našega
predloga povsem primerjati s to določbo, vendar želim poudariit, da so problemi
čiščenja onesnaženih voda in okolja zelo pereči in da je skupnost dolžna v zvezi
z vsemi sredstvi pospeševati njihovo reševanje tako kot je dolžna pospeševati
priprave za narodno obrambo.
Res je, da se bo z objekti čistilnih naprav, z akumulacijami vode za te
namene, z regulacijami itd., zajelo določene kmetijske površine, ki jih moramo
še kako varovati, hkrati pa se bo prav s takimi posegi posredno in neposredno
izboljševalo druge kmetijske površine.
Naša občina se sedaj ukvarja z zelo obsežnim programom za čiščenje notranjske Reke. Ta reka je nacionalna sramota, kot so jo imenovali na nekem
sestanku. Dolžni smo storiti vse, da bi jo očistili. Program čiščenja smo med
drugim dolžni izvesti tudi zaradi obveznosti do Italije, ki pričakuje skorajšnjo
rešitev. Celotni sistem čiščenja je obsežen in zelo zamotan in bo veljal prek
30 mlijonov dinarjev. Začenja se z objekti za čiščenje v tovarnah, sledijo centralne čistilne naprave z vsemi objekti. V sistemu čiščenja so predvidene tudi
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tri akumulacije vode, ki bodo zagotavljale enakomeren vodostaj v strugi Reke
in biološko bogatitev poprej očiščene vode.
Vsi ti objekti, vključno z akumulacijami in pregradami, bodo stali v glavnem
na kmetijskem zemljišču slabše kakovosti. Po pogodbi, sklenjeni med občino
in republiškim vodnim skladom, je občina dolžna pridobiti zemljišče in ga dati
na razpolago za gradnjo naštetih objektov. V prvi fazi gre za okoli 80 do 100 ha
zemljišč, ki bi jih morali pridobiti že do 31. oktobra letos. Zastoj pa je nastal
prav zaradi davka, o katerem razpravljamo. Saj bomo s težavo zbrali sredstva
za pravično odškodnino lastnikom, ne pa tudi za davek.
Zbor obveščam, da so naš predlog že obravnavale nekatere komisije na
republiški ravni in sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo, kot sestavljalec
zakona, ter da se, kot smo obveščeni, v načelu strinjajo z vsebino predloga.
Na koncu še predlagam, da bi predlagano dopolnitev zakona sprejeli v
skupščini po hitrem postopku tako kot je bil sprejet zakon junija letos.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Hvala lepa! Besedo ima tovariš
Karmelo Budihna, namestnik republiškega sekretarja za kmetijstvo in gozdarstvo.
Karmelo Budihna: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Obrazložitev predloga je dovolj jasna, četudi je kratka in ne bi mogel povedati ničesar
novega. Vendar sem bil pravkar s strani izvršnega sveta obveščen, da se
predlog za izdajo zakona za spremembo 3. člena zakona o republiškem davku
na promet s kmetijskimi zemljišči na zahtevo sekretariata za zakonodajo nekoliko modificira. Na koncu stavka se dodajo še besede: »zaradi zaščite kmetijskih
zemljišč«, tako da se celoten predlog glasi: »Davek se ne plačuje tudi v primerih, kadar se pridobiva kmetijsko zemljišče zaradi naprave objektov, ki
služijo prvenstvena zboljšanju vodnega režima zaradi zaščite kmetijskih
zemljišč.«
Izvršni svet se strinja s tako solucijo, ki se z dodatkom bistveno spreminja.
Izvršni svet meni, da je predlog občine Ilirska Bistrica upravičen, vendar ne
v celoti. Upravičen je v toliko, kolikor se nanaša na oprostitev plačila davka
za tiste objekte, ki so nekako vendarle v logični povezavi z osnovnim ciljem
tega zakona, to je z zaščito kmetijskih zemljišč. Ce bi v celoti sprejeli predlog,
kot ga je predlagala Ilirska Bistrica, da bi plačila davka oprostili graditelje
objektov kot so vodovodi, celotna regulacije rek, naprave za čiščenje zraka in
tako naprej, bi se po isti logiki, ker se tudi drugi objekti grade iz samoprispevkov, postopoma začel širiti krog takih objektov, za katere bi se ne plačevalo davka na promet z zemljišči in bi se na ta način postopoma izgubil osnovni
namen tega zakona. Zaradi tega se je izvršni svet odločil za solucijo, kot vam
je predložena.
Prehajamo k 5. točki dnevnega reda, to je k obravnavi predloga
zakona o dopolnitvi zakona o urbanističnem planiranju.
Predlog zakona smo vam poslali s sklicem 20. 10. 1972. Predstavnik predlagatelja k tej točki je tovariš Danilo Sbrizaj, delegat občine Ljubljana-Sišlia, ki
bo imel tudi uvodno besedo. Predstavnik izvršnega sveta pa je dr. Miro Saje.
Danilo Sbrizaj: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Pri zakonu
o urbanističnem planiranju gre,spet za primer, da se občinam razširjajo dolž-
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nosti, ne da bi občine dobile tudi možnosti materialnega povračila za tako
razširjeno dejavnost. To seveda nekatere občine prizadene bolj, nekatere manj.
V Ljubljani imamo trenutno registriranih več kot 4000 črnih gradenj. To niso
samo stanovanjska poslopja; gre tudi za garaže, drvarnice, vikende. Večina pa
je stanovanjskih poslopij, od tega največ v naši občini, to je v občini LjubljanaŠiška, kjer je registriranih 1440 črnih gradenj. Poleg stroškov, ki nastajajo
v zvezi z odstranjevanjem teh objektov, to so zasipanje gradbene jame z buldožerjem 900 dinarjev, rušenje temeljev do prve plošče na 6000 din, rušenje dokončane hiše nad 30 000 din, bi opozoril še na stroške, ki nastajajo v zvezi z naročilom negativne lokacijske dokumentacije 600 dinarjev, za vpis v zemljiško
knjigo, ki tudi prihaja v poštev, še nimamo cene, toda prav gotovo nastaja
strošek. Poleg tega pa ima občina dodatno obremenitev z registracijo vseh črnih
gradenj. Tako imamo v Ljubljani preračunano, da bi občina Šiška morala
v zvezi z registracijo nastaviti vsaj 8 novih delavcev v občinski upravi, občina
Bežigrad 3 nove delavce, občini Vič-Rudnik in Moste pa njim primerno.
Torej, pri vsem tem gre za povečane stroške, zato menimo, da je upravičeno,
da bi kazni, ki se v predpisani višini nabirajo v zvezi s črnimi gradnjami, bile
dohodek občine.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Hvala lepa. Na osnovi gradiva in
pa obrazložitve odpiram razpravo o tej točki dnevnega reda. Kdo želi besedo?
(Nihče.)
To materijo sta obravnavala dva organa, in sicer odbor za urbanizem ter
stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republiškega zbora in zakonodajnopravna komisija republiške skupščine. Predlagata, da naj se ne dopolni zakon
o urbanističnem planiranju, pač pa naj se to uredi v zakonu o prekrških, ki
smo ga obravnavali na prejšnjem zasedanju, ker to smiselno spada v ta zakon.
Sedaj je stvar dogovora, ali se predlagatelj in tudi delegati strinjajo s takim
predlogom?
Dr. Miro Saje, prosim!
Dr. Miro Saje: Tovariši delegati! Včeraj sem bil informiran, da je iz
' zakonodajno-pravnega aspekta to bolj materija zakona o prekrških in da bi se
tam spremenil 9. člen, v katerem se govori o tem, katere kazni so zaenkrat
dohodek občine. Ta člen naj bi se spremenil tako, da bi bil tudi en del teh
kazni dohodek občine. Mi smo se s tem strinjali, ker nam je več ali manj
vseeno, od kod pride dodatni vir dohodka za občinski proračun, ker gre za
dodatno obremenitev.
Predsedujoči Zdravko Krvina: Hvala lepa. Se strinjate s tem, kar
predlaga tovariš Sbrizaj? Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Overitelja zapisnika sta to posredovala ustreznim zborom!
Zaključujem 28. zasedanje in se zahvaljujem za udeležbo in razpravo.
(Zasedanje je bilo zaključeno ob 11.40.)

SKUPNA SEJA VSEM ZBOROV

5. seja
(27. novembra 1972)
Predsedoval: Sergej Kraigher,
predsednik skupščine SR Slovenije
Začetek seje ob 9.10.
Predsednik Sergej Kraigher: Tovarišice in tovariši poslanci! Na
podlagi 330. člena poslovnika skupščine SR Slovenije pričenjam 5. skupno sejo
vseh zborov skupščine SR Slovenije.
Obveščam vas, da so za današnjo sejo opravičili svojo odsotnost poslanci
republiškega zbora: Miran Cvenk, Dušan Horjak, Roman Pirjevec, Zdenko Roter,
dr. Vojan Rus; gospodarskega zbora: Janez Eržein, David Jazbec, Franc Korelc,
Jože Žagar; prosvetno-kulturnega zbora: Manko Golar, Miha Jezeršek, Niko
Kralj, dr. Ernest Petrič, Vlado Uršič; socialno-zdravstvenega zbora: Vida Gerbec,
Miroslav Kosin in dr. Ciril Bratuž.
Ugotavljam, da je navzoča večina poslancev vsakega zbora in da je skupna
seja sklepčna.
Na seji je tudi predsednik republiške konference SZDL Slovenije tovariš
Janez Vipotnik.
Predlog dnevnega reda za današnjo sejo vam je bil poslan s sklicem seje,
in sicer:
1. odobritev zapisnika 4. skupne seje vseh zborov skupščine SR Slovenije;
2. predlog predsedstva skupščine SR Slovenije za izvolitev mandatarja za
sestavo izvršnega sveta skupščine SR Slovenije.
Se strinjate s predlaganim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.)
Ugotavljam, da je dnevni red sprejet.
Prehajam na 1.točko dnevnega reda. Zapisnik 4. skupne seje vseh
zborov skupščine SR Slovenije vam je bil poslan 14. 11. 1972 in vam je bil
ponovno predložen skupaj s sklicem seje.
Ima kdo kakšne pripombe k zapisniku? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zapisnik odobren.
Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na predlog predsedstva
skupščine SR Slovenije za izvolitev mandatarja za sestavo izvršnega sveta skupščine SR Slovenije.
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Za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog predsedstva skupščine SR Slovenije za izvolitev mandatarja za sestavo izvršnega sveta skupščine SR Slovenije,
sklep predsedstva in izvršnega odbora (republiške konference SZDL Slovenije
o predlogu za kandidata za mandatarja za sestavo izvršnega sveta skupščine
SR Slovenije, poročilo izvršnega odbora republiške konference SZDL Slovenije
o poteku predlaganja možnih kandidatov za predsednika izvršnega sveta skupščine SR Slovenije.
V okviru te točke dnevnega reda bomo poslušali obrazložitev predloga predsedstva skupščine SR Slovenije za izvolitev mandatarja za sestavo izvršnega
sveta, ki jo bo dal podpredsednik skupščine in predsednik komisije za volitve
in imenovanja tovariš Stane Markič.
Z obrazložitvijo želi predsedstvo skupščine opozoriti na tista globalna vprašanja in nekatere neposredne naloge, ki stoje pred skupščino in njenimi zbori
"v neposrednem izvajanju pisma predsednika ZKJ in izvršnega biroja predsedstva
ZKJ ter sklepov in stališč 29. seje CK ZKS.
Nato bo kandidat za predsednika izvršnega sveta tovariš Andrej Marine
obrazložil svoj predlog za sestavo novega izvršnega sveta in govoril o bodočem
delu izvršnega sveta.
Prosim tovariša Markiča, da prebere obrazložitev predsedstva skupščine
k predlogu za izvolitev mandatarja za sestavo izvršnega sveta.
Stane Markič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Predsedstvo skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 18. novembra 1972
obravnavalo sklep predsedstva in izvršnega odbora republiške konference
Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije o predlogu za kandidata za
mandatarja za sestavo izvršnega sveta skupščine SR Slovenije ter poročilo
izvršnega odbora republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva
Slovenije o poteku predlaganja možnih kandidatov za predsednika izvršnega
sveta skupščine SR Slovenije ter na podlagi 10. alinee 2. točke LI. amandmaja
k ustavi SR Slovenije sklenilo predlagati skupščini SR Slovenije, da za mandatarja za sestavo izvršnega sveta izvoli Andreja Marinca, diplomiranega inženirja,
sedanjega sekretarja sekretariata centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, in mu s tem poveri mandat za sestavo izvršnega sveta.
Ostavka dosedanjega predsednika izvršnega sveta je posledica razlik ali
ne dovolj usklađenih stališč do nekaterih bistvenih globalnih vprašanj družbenega in političnega življenja in razvoja Slovenije ter načina in poti njihovega
uresničevanja. Seja centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije z uvodnim
referatom in razpravo je v celoti osvetlila politične razloge ostavke in pokazala
popolno enotnost centralnega komiteja.
Ko predsedstvo prav na podlagi ocen 29. seje centralnega komiteja Zveze
komunistov Slovenije predlaga skupščini SR Slovenije izvolitev novega mandatarja za sestavo izvršnega sveta, ki bo zborom skupščine obrazložil svoja stališča
do odprtih vprašanj v našem družbenem življenju, je prav, da opozorimo na
tiste globalne probleme družbenoekonomskega in družbenopolitičnega razvoja
Slovenije in posameznih področij družbenega življenja, glede katerih so bila
v zadnjih letih izdelana in sprejeta idejnopolitična izhodišča in osnove v
vodstvih družbenopolitičnih organizacij v republiki, vendar so se premalo
izrazila v delu skupščine in izvršnega sveta. Predsedstvo želi opozoriti tudi
na tiste probleme, glede katerih so bile v Zvezi komunistov Slovenije že dogovorjene idejnopolitične osnove za njihovo rešitev, pa je na škodo učinkovitosti
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dela izvršnega sveta in skupščine prihajalo do oklevanj in do njihovega ponovnega odpiranja in s tem do nedoslednosti v uresničevanju sprejete politike.
Kljub uspehom v uresničevanju programske osnove za delo skupščine in
napredku pri uveljavljanju številnih zastavljenih ciljev v razvoju skoraj vsake
družbene dejavnosti so se posledice nedoslednosti pri sprejemanju in izvajanju
sprejete politike nujno odražale tudi v delu celotnega samoupravnega in družbenopolitičnega mehanizma in tako pri delovnih ljudeh poglabljale vtis in
oceno, da eno govorimo, drugo pa delamo. Te probleme načenjamo in se do
njih opredeljujemo ob predlaganju novega mandatarja zato, ker bo prav njihovo razreševanje poglavitna vsebina dela skupščine in njenih teles. Ob predlaganju kandidata za predsednika izvršnega sveta predsedstvo poudarja samo
tista vprašanja sedanjega časa in razvoja in v toliki meri, kolikor je potrebno,
da utemelji svoj predlog s stališča nalog in dela skupščine ter njene odgovornosti. Skupna naloga tako zborov in njihovih odborov ter komisij kot predsedstva skupščine in izvršnega sveta pa je, da vsak v skladu s svojo odgovornostjo podrobneje obdela ta vprašanja in sprejme ustrezne sklepe. To bo naša
naloga zlasti ob sprejemanju srednjeročnega plana družbenoekonomskega razvoja Slovenije, dalje ob pripravi dokumenta o ekonomski politiki za leto 1973,
zlasti pa pri rešitvah, pomembnih za stabilizacijo gospodarstva. Oceno svojega
dela in izkušenj bo treba opraviti tudi v zakonodajnem in drugem delu skupščine in njenih organov v zvezi z uveljavljanjem ustavnih amandmajev v družbenopolitični praksi in v zvezi z drugo fazo ustavnih sprememb, v katerih
moramo naš družbenoekonomski in politični sistem dosledno izpolniti na temeljih samoupravnega socializma in neposredne socialistične demokracije. Pismo
predsednika Zveze komunistov Jugoslavije in izvršnega biroja predsedstva Zveze
komunistov Jugoslavije in 29. seja centralnega komiteja Zveze komunistov
Slovenije sta opozorila na tista vprašanja, ki so bistvenega pomena v sedanjem
trenutku družbenega razvoja in morajo prav zato biti podlaga za presojo
ključnih vprašanj na vseh področjih družbenega življenja in potemtakem neposredna pomoč v delu skupščine, izvršnega sveta in republiških upravnih organov.
Z neposrednim prevzemanjem odgovornosti republike in njenih organov
za lasten samoupravni, socialistični, demokratični družbenoekonomski in politični razvoj ter za ustrezno vlogo federacije in usposabljanja njenih organov
prihaja in mora vse bolj neposredno stopiti v ospredje uveljavljanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov in sistema neposredne socialistične
demokracije. S tem procesom uresničujemo v razvoju slovenskega naroda in
Vseh narodov in narodnosti socialistične Jugoslavije — v današnjem mednarodnem položaju — zgodovinsko nalogo delavskega razreda, osvoboditev dela
in delovnega človeka. Vsak korak za utrditev in razvoj socialističnega samoupravljanja pomeni korak naprej v spreminjanju delovnega človeka v svobodnega gospodarja svoje usode in družbenega razvoja. Pri velikem številu praktičnih nalog, ki jih postavlja življenje in družbeni razvoj in ki zahtevajo od
nas takojšnjo ali čimprejšnjo rešitev, moramo to spoznanje stalno upoštevati.
Samo tako bomo sposobni ocenjevati družbene in politične posledice predlaganih rešitev s teh vidikov razvoja revolucije ter utrjevanja oblasti in samoupravljanja delavskega razreda in vseh delovnih ljudi. Vsak družbenopolitični
delavec, zlasti pa še poslanec, ki ne upošteva ali pozablja na to temeljno orientacijo pri svojem delu, nujno zapada v prakticizem pri ocenjevanju družbenih
dogajanj in v pragmatizem pri postavljanju nalog in reševanju problemov. To
seveda ovira proces utrjevanja družbenega položaja delavca in delovnega člo-
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veka kot samoupravljalca ter daje možnost silam državnobirokratskega monopola in z njimi povezanih tehnokratskih skupinskolastninskih tendenc, da krepijo svojo moč ali jo zadržujejo tako, da nujno izzivajo konflikte s samoupravno
bazo socialistične družbe.
S tem v zvezi moramo premagati miselnost, dai je izvajanje ustavnih
amandmajev naloga prihodnosti, ne pa sestavni del reševanja konkretnih nalog
pri stabilizaciji našega gospodarstva, pri njegovi integraciji in pri koncentraciji
potrebnih sredstev za razvoj ter razvojnih problemov družbenih dejavnosti.
V prejšnjih letih se je podobna misel izražala predvsem v razpravah v zvezi
z graditvijo skupščinskega sistema, vloge zasedanja delegatov občin in delegatskega sistema in funkcije ter razvoja komunalnega sistema.
Pri tem bomo morah dosledneje premagovati v bistvu pozitivistično usmeritev, ki gradi predvsem na tistem, kar je v družbeni praksi že uveljavljeno
— to pa je predvsem država kot predstavnik družbe in njenih interesov ter
zato nujen in glavni arbiter v sporih — podoenjuje in zanemarja pa tiste prvine
našega samoupravnega socialističnega razvoja, ki nastajajo v samoupravnih
družbenoekonomskih odnosih in političnem sistemu in že dajejo rezultate,
čeprav se šele uveljavljajo proti nosilcem stare, preživele prakse.
Prav tako moramo premagati liberalistična gledanja, da se bodo v samoupravno organizirani družbi protislovja njenega razvoja sama razreševala po
svoji lastni logiki. To nujno vodi k podcenjevanju vloge subjektivnega faktorja
ter do oportunizma, do pojavov, ki s socializmom in samoupravljanjem nimajo
nič skupnega in za katerimi se mnogokrat skriva skupinskolastninski monopol
pod krinko samoupravnih pravic in privatno okoriščanje z družbeno lastnino.
Podcenjevanje vloge organiziranega subjektivnega faktorja in organizirane družbene zavesti, ki vključuje tudi znanost in vse strokovno znanje, je v delu skupščinskih teles prihajalo do izraza v nekaterih zadevah tudi v nezadostnem upoštevanju idejnopolitičnih stališč in sklepov vodstev družbenopolitičnih organizacij Slovenije, zlasti centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, ki je
v preteklih letih, posebno od tako imenovane cestne afere naprej, opredelil
politično orientacijo glede vrste poglavitnih vprašanj našega političnega, družbenega in samoupravnega razvoja. Kljub temu pa smo opredelitve te politične
zasnove premalo, marsikdaj pa nedosledno uveljavljali v delu skupščine in njenih
organov. To velja še posebej za izvršni svet, ki jo je kot političnoizvršilni organ
skupščine po svoji- funkciji pri predlaganju konkretnih rešitev in v drugem
svojem delu najprej poklican uveljavljati. To je bil tudi eden izmed vzrokov za
pogosto, dolgotrajno in s kompromisi obremenjeno usklajevanje stališč, do
vprašanj, glede katerih so bile v Zvezi komunistov in v Socialistični zvezi delovnega ljudstva že zavzeta idejnopolitična izhodišča za njihovo reševanje — med
izvršnim svetom in zlasti v njegovi sestavi pred rekonstrukcijo v začetku tega
leta in telesi skupščine od predsedstva do komisij in odborov, kakor tudi v teh
skupščinskih telesih in v odnosih med njimi. V skupščini so se pojavila tudi
omahovanja glede vloge Socalistične zveze delovnega ljudstva, kot jo opredeljuje splošno sprejeti dokument »Socialistična zveza danes«. Pri delu poslancev
je prišlo celo de negiranja tako opredeljene vloge Socialistične zveze ob znani
akciji 25 poslancev, ki jo je skupščina odklonila. Takšna pojmovanja so bila
končno zavrnjena z opredelitvijo vloge Socialistične zveze in tudi sindikata
v XXVI. in XXXI. amandmaju k ustavi Socialistične republike Slovenije učinkovitejše koordiniranje dela med republiškimi vodstvenimi organi in usklajevanje
stališč pa bo moralo najti v drugi fazi ustavnih sprememb ustrezne dopolnitve
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v dosledni graditvi skupščinskega sistema na podlagi njegove neposredne povezanosti s samoupravno bazo prek sistema delegacij.
Prej omenjene tendence in taki odnosi so v preteklem obdobju vplivali tudi
na reševanje najpomembnejših problemov razvoja Slovenije. Do tega so bila
v Zvezi komunistov Slovenije in Socialistični zvezi zavzeta dovolj jasna stališča.
Vendar je bilo zlasti pri izdelavi koncepta dolgoročne usmeritve Slovenije in
njenega gospodarskega razvoja in njenega meista v jugoslovanskem gospodarstvu ter v mednarodni delitvi dela treba še veliko razprav in dokazovanj.
Poteklo je veliko časa, preden je bil končno zavrnjen koncept nekakšne terciarizacije slovenskega gospodarstva, enostranske usmeritve na trgovino in denarništvo, in podcenjevanje nadaljnjega razvoja proizvodnje kot temelja neodvisnosti in samostojne razvojne politike sleherne dežele. Tako se je v konceptu
dolgoročnega razvoja Slovenije končno le izrazila potreba po spremembi globalnih investicijskih usmeritev in spreminjanja strukture slovenskega gospodarstva. Kljub jasno postavljenim stališčem v vseh ustreznih političnih dokumentih so bili potrebni še nadaljnji napori, da se je vsaj v osnovi na ustrezen,
način uveljavilo v dolgoročnem konceptu družbenega razvoja Slovenije stališče,
da ni mogoč stabilen razvoj moderne, visoko produktivne proizvodnje, ki naj
bi bila konkurenčna tako po stroških proizvodnje kot po kvaliteti, niti skladen
razvoj terciarnih dejavnosti ter hitrejši razvoj tehnike in tehnologije brez
vsestranskega združevanja sredstev, znanja in dela. Se pravi, stabilen razvoj ni
mogoč brez intenzivnega vključevanja v integracijske procese v Jugoslaviji in
v svetu ter brez povečanih naporov za zagotovitev surovin, reprodukcijskega
materiala ter energije in kooperacije v predelovalni industriji na podlagi delitve
dela in velikoserijsfce visoko produktivne proizvodnje. Omahovanja glede tega
so se nujno negativno odražala tudi v uresničevanju te politike v družbeni
praksi. Preživljali smo obdobje, ko so se vse pobude na taki podlagi ocenjevale
kot neupravičeno vmešavanje v samoupravne pravice, zlasti pri tistih delovnih
kolektivih, ki so trenutno dobro živeli. Integracijske procese gospodarstva v
Sloveniji in z gospodarstvom v Jugoslaviji ter z zunanjim svetom je sicer začel
aktivno spodbujati centralni komite Zveze komunistov. V nobenem zboru skupščine, niti v njegovem gospodarskem zboru, pa glede integracij ni bilo ustreznih
pobud.
Podobno je tudi z nalogami glede orientacije Slovenije v razvijanju mednarodnih gospodarskih odnosov in spreminjanja njenega položaja v plačilni
bilanci Jugoslavije. Bojevati se moramo za tako strukturo proizvodnje in gospodarstva, ki bo čimveč prispevala k izboljšanju plačilne bilance Jugoslavije, ne
pa k njenemu obremenjevanju. Brez dvoma je slovensko gospodarstvo v zadnjih
dveh letih glede izvoza in vključevanja v mednarodno delitev dela napravilo
velik korak naprej. Zlasti velja to za uveljavljanje na zahtevnejših tržiščih
s konvertibilnim poslovanjem, kar kaže na vse večjo sposobnost gospodarstva
Slovenije, da se enakopravno uveljavlja v mednarodni delitvi dela. Pri tem pa
je bila za vključevanje slovenskega gospodarstva kot celote v mednarodno
delitev dela vendarle značilna enostranska usmerjenost na Zahod in izrazito
podcenjevanje razvoja odnosov z deželami v razvoju kot pogoja naše gospodarske in politične neodvisnosti v sedanjih mednarodnih odnosih. Vsekakor
moramo še bolj in v najrazličnejših oblikah razvijati in krepiti gospodarske
odnose z Zahodno Evropo in Severno Ameriko. Z doseženim še daleč ne moremo
biti zadovoljni. Vendar se moramo zavedati, da se v Evropi in še posebej na
Zahodu lahko enakopravno uveljavimo samo toliko, kolikor se bomo skupaj
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z drugimi jugoslovanskimi narodi kot samostojen, neodvisen in enakopraven
partner enako uspešno uveljavili v gospodarskem sodelovanju s socialističnimi
deželami in deželami v razvoju. Taka usmeritev je pogoj uspešnega boja proti
provincializaciji Slovenije, pogoj utrjevanja njenih pozicij v mednarodnih političnih in ekonomskih odnosih, ki jih je Slovenija, združena z drugimi republikami in avtonomnimi pokrajinami, že dosegla. Delež Slovenije v neposrednem
ekonomskem sodelovanju z deželami v razvoju kljub možnostim, ki jih ima
Slovenija kot najbolj razvita republika v Jugoslaviji in kljub nekaterim sodobnejšim oblikam sodelovanja, v zadnjem času vse bolj zaostaja, med drugim
tudi kot posledica nedoslednosti in omahovanja pri uveljavljanju take orientacije v gospodarstvu in pri ustreznem ukrepanju.
Glede razreševanja dilem in omahovanj zaradi prihodnjega razvoja Slovenije je v skupščini taka politična orientacija končno prodrla in je sprejeta
resolucija o dolgoročnem razvoju Socialistične republike Slovenije realna zasnova nadaljnjega razvoja.
Opredeljena dolgoročna razvojna usmeritev Slovenije je zagotovila tudi
pogoje za sprejem plana družbenoekonomskega razvoja Slovenije za obdobje
1971—1975. Njegov osnutek, ki ga je skupščina SR Slovenije že obravnavala,
je bil nejasen in nedodelan tako glede naštetih vprašanj kot glede razvoja
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov. Zavod za planiranje SR Slovenije
je sedaj izdelal predlog srednjeročnega plana SR Slovenije, ki bo v teh dneh
predložen skupščini. Po prvih ocenah pomeni v primerjavi z osnutkom že bistven
korak naprej v tem pogledu. Seveda pa je zaradi preteklih razmer prišlo do
znatne zakasnitve pri sprejemanju resolucije o dolgoročnem razvoju Slovenije
in pri izdelavi plana razvoja za obdobje 1971—1975, kar je svojevrsten izraz in
vzrok naše nezadovoljive učinkovitosti pri reševanju bistvenih vprašanj našega
razvoja.
Uresničevanje začrtanih razvojnih usmeritev, zlasti pa še uveljavljanje
sprejetih ustavnih dopolnil bo> nujno terjalo- tudi ustrezne rešitve na področju
upravljanja in razpolaganja z družbenim kapitalom kot temelja razširjene reprodukcije. Osamosvojeni centri odtujene ekonomske in finančne moči, ki so še
vedno osredotočeni v bankah, v velikih organizacijah blagovnega prometa —
zlasti v zunanjetrgovinskih organizacijah — v nekaterih posredniških organizacijah pa tudi v centralnih upravnih organih nekaterih večjih združenih podjetij v proizvodnji, ki so zrasli v sistemu financiranja razširjene reprodukcije
po odpravi splošnih investicijskih skladov in administrativnega financiranja
razširjene reprodukcije, še vedno predstavljajo monopolistično razpolaganje
z družbenim kapitalom z nenehno tendenco, da ga spremene v skupinskolastninski monopol. To ima za posledico, da se stalno krepi oblast državnih organov.
Zato ti centri niso samo izvir socialnih razlik, ampak krepijo tudi tendence
k restavraciji že preseženih družbenih odnosov in vračanja k administrativnemu
socializmu. Izvršni svet je izdelal akcijski program za zmanjšanje socialnih
razlik, o katerem so razpravljali tudi zbori skupščin. Na podlagi poročila izvršnega sveta o izvajanju tega programa lahko ugotovimo, da so bili doseženi
pomembni uspehi. Ugotoviti pa je treba tudi sedaj, da v akcijskem programu
izvršnega sveta nista bila dovolj jasno opredeljena položaj in vloga teh odtujenih
centrov v razvoju samoupravnih družbenopolitičnih odnosov in v skladu s tem
postavljene ustrezne naloge.
Premalo je bilo tudi resničnega in aktivnega prizadevanja, da bi dosledno
odpravili državni kapital na republiški ravni in v občinah in to da bi preobrazili
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vse družbene sklade v resnične samoupravne institucije v okviru samoupravno
organiziranega gospodarstva.
V dejavnostih posebnega družbenega pomena, posebej na področju elektrogospodarstva, cestnega gospodarstva in vodnega gospodarstva, nam ni uspelo
onemogočiti še vedno prisotnih in močnih skupinskolastninskih odnosov s še
vedno pomembnim vplivom administracije in zagotoviti uporabnikom njihovih
uslug, ki združujejo svoja sredstva za zagotavljanje svojih interesov za razvoj
teh področij, da bi neposredno vplivali na odločitve glede razvojne politike,
gospodarjenja in poslovanja. Skratka, pred skupščino in izvršnim svetom je
odgovorna naloga, da bolj vztrajno in bolj dosledno nadaljujeta reformo sistema
razširjene reprodukcije, ki bo koncentracijo proizvajalnih sredstev in vse centre
upravljanja družbenega kapitala ter razpolaganja z njimi podredila ekonomski
in politični kontroli, interesom, potrebam in medsebojnim obveznostim samoupravno organiziranega delavca v temeljnih enotah združenega dela. Tu so
storjeni šele prvi koraki. V duhu ustavnih amandmajev pripravljeni samoupravni akti Ljubljanske banke pa so na področju integracije proizvodnje s sfero
prometa denarja vendar lahko realna podlaga integracije obeh sfer in koncentracije za razvoj potrebnih družbenih sredstev na samoupravnih osnovah.
Uveljavitev načela delitve po delu je eno izmed temeljnih vprašanj socializma. V skupščini in izvršnemu svetu je treba posvetiti vso pozornost usmerjanju delitve dohodka in osebnih dohodkov ter iskanju konkretnih rešitev
problemov, ki pri tem nastajajo. Pri nadaljnji samoupravni graditvi sistema
delitve dohodka moramo zagotoviti popolno veljavo načela enakopravnosti delavcev pri delitvi po delu, tako da bodo delavci,.ki opravljajo približno enako
delo, ne glede na delovno organizacijo dobili za to enako delo enako plačo, in
sicer ob spoštovanju dogovorjene ekonomske politike. Uporaba teh načel pomeni
tudi ustrezno organsko povezovanje skupne porabe in družbenih dejavnosti,
po drugi strani pa tudi ustvarjanje pogojev za zaščito akumulacije.
Poseben problem predstavljajo pojavi pretakanja družbenega kapitala v
privatne roke. Prihajalo je do privatizacije družberfega kapitala, do različnih
oblik okoriščanja z družbeno lastnino bodisi v zasebno korist bodisi v korist
posameznih podjetij ter do različnih oblik kriminala. Skupščina se je začela
s temi pojavi bolj sistematično ukvarjati šele v zadnjih letih. Strpen odnos do
prodaje družbenega stanovanjskega fonda se je pojavil tudi v skupščini in
v politiki izvršnega sveta. Sele 1971. leta smo v skupščini dokončno premagali
stališče, da je rešitev stanovanjskega vprašanja predvsem v zasebni gradnji in
v prodajanju družbenega stanovanjskega fonda. Pri urejanju prometa z zemljišči smo ta promet najprej prepovedali, sedaj pa smo ga začeli urejati z ustreznimi zakonskimi predpisi.
Komisija za družbeno nadzorstvo skupščine SR Slovenije je stalno spremljala te pojave, opozarjala je na značilne družbenonegativne pojave, ki jih ugotavljajo pravosodni in drugi organi odkrivanja kaznivih dejanj, dalje na nekatere ekscese, ki jih je zasledila služba družbenega knjigovodstva, na zaposlovanje delavcev v tujini, na kršenje predpisov v zunanjetrgovinskem poslovanju,
na izvajanje zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini ter še na nekatere druge negativne pojave. Toda družbeno nadzorstvo v sistemu socialističnega samoupravljanja ne more biti samo njena
naloga. Ugotovitve in predlogi komisije za družbeno nadzorstvo bodo morali
biti v prihodnje v skupščini SR Slovenije večkrat na dnevnem redu zborov,
sklepom zborov pa bodo morali slediti tudi konkretni ukrepi. To se pripravlja
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šele sedaj. Tudi nedavno glasovanje 23 poslancev gospodarskega zbora dokazuje, da je pri nekaterih poslancih začela popuščati občutljivost za negativne
tendence in pojave, za katere vsa javnost in volivci upravičeno pričakujejo, da
jih bodo prav poslanci in zbori skupščine pomagali učinkovito odstranjevati iz
celotne družbene prakse.
Nekateri problemi so se pokazali tudi v delovanju pravosodnih organov,
zlasti kar zadeva kaznovalno politiko. O problematiki pravosodja je skupščina
sicer razpravljala in na predlog komisije za pravosodje sprejela ustrezne sklepe
in stališča. Pred celotno skupščino in še posebej pred izvršni svet ter republiško
upravo in pravosodne organe se postavlja tudi prioritetna naloga zagotavljanja
zakonitosti ter zaostritve družbene discipline. Povsod je treba jasneje poudariti
družbeno odgovornost vseh individualnih in kolektivnih organov na vseh ravneh
odločanja in krepiti socialistična moralna načela.
Pred skupščino, izvršnim svetom in republiškimi upravnimi organi je tudi
neposredna naloga, da analizirajo, kaj smo v zadnjih dveh letih dosegli z instrumenti davčne politike, ki so bili uzakonjeni leta 1969 ter pozneje še dopolnjeni.
Na podlagi take analize bo treba opredeliti nekatere izboljšave, da bo davčna
politika v praksi učinkovitejša. Upoštevajoč sprejeta ustavna dopolnila bo treba
pripraviti ustrezno reformo davčne politike glede obdavčevanja organizacij
združenega dela in občanov. Po III. konferenci Zveze komunistov Slovenije
o socialnem razlikovanju je bilo glede problemov davčne politike v skupščini
SR Slovenije marsikaj storjenega. Z izpopolnjevanjem že sprejetih rešitev v
davčnem sistemu moramo zagotoviti povsod dosledno izvajanje načela, da mora
tisti, ki ustvarja večji dohodek in ki od skupnosti več prejema, skupnosti tudi
več dati, kot je postavila konferenca. Seveda je ena od neposrednih nalog skupščine in izvršnega sveta, da spremljajo delo komisij za ugotavljanje izvora premoženja, zagotovijo vso podporo za njihovo uspešno delo, pri tem pa dajejo
vso podporo občanom, da si zboljšujejo življenjski standard s svojim delom.
Na področju družbenih dejavnosti ni niti skupščini niti izvršnemu svetu
uspelo spodbuditi procese za skupno dogovarjanje delavcev v družbenih službah
z uporabniki njihovih storitev, kar pomeni, da nam ni uspelo preseči pretežno
proračunskega načina financiranja skupne porabe. Samoupravno urejanje teh
vprašanj se nedvomno postavlja kot ena temeljnih nalog pri sprejemanju politike družbenoekonomskega razvoja za prihodnje leto.
Sistematično in poglobljeno bomo morali izpopolnjevati sistem, metode in
oblike razvijanja socialistične družbene zavesti z načrtno krepitvijo marksistične idejne usmerjenosti skozi celoten učni program od osnovne šole do univerze. Omenjeno spoznanje mora imeti v nadaljnjem skupščinskem delu za
posledico načrtno in stalno aktivnost pri sprejemanju vseh, zlasti sistemskih
rešitev, pri čemer bodo koristne izkušnje pri delu na potrjevanju statutov višjih
in visokih šol ter fakultet.
Glede orientacije v mednarodnih odnosih predsedstvo še poudarja, da je
jugoslovanska politika neuvrščenosti na podlagi enakopravnosti in vzajemnega
spoštovanja med vsemi deželami in nadaljnjega poglabljanja odnosov z deželami
v razvoju trdna podlaga za delo skupščine in njenih organov na področju mednarodnih odnosov.
Obrazložitev predsedstva k predlogu, naj skupščina SR Slovenije izvoli za
mandatarja za sestavo izvršnega sveta tovariša Andreja Marinca, zadeva seveda
21
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le tista globalna vprašanja in nekatere neposredne naloge, ki se postavljajo
v ospredje v razvoju SR Slovenije ter SFR Jugoslavije. Nanje zelo jasno opozarja pismo predsednika in izvršnega biroja predsedstva Zveze komunistov
Jugoslavije. Nanizane naloge sta imela pred očmi predsedstvo in izvršni odbor
SZDL Slovenije ter predsedstvo skupščine SR Slovenije, ko sta se odločila
predlagati skupščini SR Slovenije izvolitev Andreja Marinca. Tudi predsedstvo
skupščine SR Slovenije je pri določanju kandidata odgovorno pretehtalo dejstva,
da je bil tovariš Andrej Marine sekretar sekretariata centralnega komiteja Zveze
komunistov Slovenije, ko je ta gradil celovito platformo družbenega razvoja in
reševanja odprtih vprašanj na najbolj občutljivih področjih družbenega življenja. Kot sekretar sekretariata centralnega komiteja je tudi najbolj seznanjen
z družbeno in politično problematiko izvajanja platforme in politike Zveze
komunistov in Socialistične zveze. Predsedstvo zato meni, da izpolnjuje tovariš
Marine vse pogoje za mandatarja novega izvršnega sveta in da nudi najboljše
jamstvo, da bo skupaj s celotnim izvršnim svetom zagotovil tudi izvajanje te
politike.
Zato vas v imenu predsedstva skupščine SR Slovenije pozivam, da ta
predlog sprejmete.
Predsednik Sergej Kraigher: Prosim tovariša Marinca, da vzame
besedo.
Andrej Marine: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Predlog predsedstva skupščine SR Slovenije, da razpravljamo o uresničevanju
politike skupščine in njenih organov, pomeni možnost, da se tehtno pogovorimo
in dogovorimo o našem skupnem prihodnjem delu. Programski osnovi skupščine se bodo pridružila nova spoznanja in usmeritve, ki bodo skupno s politiko
Zveze komunistov, Socialistične zveze delovnega ljudstva in drugih zavestnih
socialističnih sil predstavljale najširši okvir za delovanje izvršnega sveta. Poleg
tega je potrebno imeti nenehno pred očmi sedanjo politično situacijo. Smo na
stopnji razvoja proizvajalnih sil in socialističnih odnosov, ko postajamo razvitejša družba, bogatejša z mnogimi izkušnjami pri graditvi samoupravnega socializma, a tudi bolj zahtevna in bolj zapletena po svoji organiziranosti. Porajajo
se nova nasprotja iin protislovja. Kljub izrednemu materialnemu, duhovnemu in
kulturnemu napredku smo še vedno družba z močnimi razrednimi elementi,
z ostanki preteklega in z nastajanjem novih čeri, ki lahko tok družbenega razvoja usmerijo v obnavljanje starih, preživelih odnosov ali pa v njihove nove
različice. Zavestne socialistične sile morajo zato odločilno vplivati na to družbeno usmeritev, ki bo zagotavljala samoupravni socialistični družbeni razvoj
in s tem prevladujoč interes delavskega razreda in delovnih ljudi. To je njihova
dolžnost, saj so sestavni del političnega sistema. Na tej poti pa ne smemo
trpeti kompromisov in oportunizma, saj bi nas ovirali v razvoju. Po nepotrebnem bi zaposlovali svoje sile, ko bi morali družbenim tokovom ponovno
dajati revolucionarno socialistično smer. Iskanje družbenih rešitev v smeri samoupravnega socializma je dovolj zahtevna in zapletena naloga. Zato morajo
biti odločni vsepovsod tam, kjer gre očitno za razhajanje z našo skupno družbenopolitično usmeritvijo, in tam, kjer se kažejo idejna in praktična neenotnost
ter odpori.
Nekatere značilnosti sedanjega obdobja so zlasti naslednje:
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V političnem in družbenoekonomskem sistemu uveljavljamo revolucionarne
spremembe, ki jih določajo ustavna dopolnila;
— na tej podlagi gradimo razvoj samoupravnih socialističnih odnosov,
v katerih morata imeti delovni človek in delavski razred odločilen položaj in
prevladujoč vpliv;
— pestijo nas ekonomska nestabilnost, strukturalni problemi ter materialna in finančna neravnovesja;
— spopadamo se s silami tehnokratizma, birokratizma in nacionalizma, ki
se v takšnih ali drugačnih različicah povezujejo in upirajo samoupravni socialistični usmeritvi;
— v zapletenih mednarodnih razmerah moramo še bolj utrjevati politiko
neuvrščenosti, ki je temelj in imperativ za zavarovanje pogojev za naš lastni
notranji neodvisen razvoj, hkrati pa nam omogoča neodvisno, progresivno
dejavnost v mednarodnih odnosih.
Torej smo v revolucionarni situaciji, ki zahteva vključitev v akcijo vseh
delovnih ljudi in odgovorno ravnanje vseh, ki delajo v različnih okoljih in na
odgovornih mestih.
Zato mora biti tudi delo izvršnega sveta povsem jasno opredeljeno, opiralo
pa se bo zlasti na naslednja izhodišča:
— dosledno je treba uresničevati vlogo izvršnega sveta, kakršna je opredeljena v ustavi SR Slovenije,
— celotna dejavnost mora upoštevati politiko Zveze komunistov, Socialistične zveze delovnega ljudstva in drugih zavestnih socialističnih sil,
— obvezna delovna osnova za izvršni svet so vsi dokumenti skupščine SR
Slovenije, še posebej njena programska osnova,
— vztrajno si je treba prizadevati za stabilen in uravnotežen samoupravni
socialistični razvoj naše družbe, ki edini lahko zagotavlja perspektivo ter pravno
in socialno varnost delovnih ljudi in obrambno sposobnost SR Slovenije in SFR
Jugoslavije.
Samoupravljanje in ustavne spremembe.
Takšna izhodišča in politične razmere zahtevajo bolj dosledno usmeritev v
razvoj samoupravljanja, tako da bo postalo samoupravljanje povsod, na vseh
področjih družbenega življenja, temeljni proizvodni in družbeni odnos in da bo
odločujoče opredeljevalo prakso našega družbenega življenja in razvoja. Ze
dozdaj se je kljub omahovanjem m nedograjenostim potrdilo kot učinkovito
sredstvo in oblika za premagovanje težav in reševanje nasprotij. Vendar se morajo v njem in v njegovem razvoju še bolj neposredno uveljaviti delavski razred in delovni ljudje, njihovi interesi, odgovornost in pravice. Samoupravno
organizacijo družbe pa moramo izpopolnjevati tako, da bodo dani vsi pogoji,
da se oplaja in veča družbeno bogastvo, da živijo vsi le od svojega dela in od
ustvarjalnih sposobnosti, da omogočimo čimbolj organsko premagovanje razlik
med fizičnim in umskim delom ter njuno soodvisnost in povezanost v združenem
delu. Odločno moramo preprečevati in izločati vse tisto, kar vidi le ozke osebne
in skupinske interese, kar špekulira in živi na račun tujega dela.
Ustavne spremembe nam že omogočajo in nas obvezujejo za spreminjanje
samoupravne vsebine in organizacije družbe v njenih temeljnih oelicah in
drugih oblikah integriranja združenega dela, v temeljnih organizacijah združenega dela, v krajevnih skupnostih ter v občini kot samoupravni in temeljni
21»
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družbenopolitični skupnosti, ki bo v osnovi povezovala in omogočala nadaljnje
oblikovanje družbe na podlagi delegatskega sistema in razmerja.
V republiki kot samoupravni skupnosti in državi imamo posebne obveznosti,
ki zahtevajo bolj temeljito organizacijo republike. Smo sredi naporov, da bi jo
kot celoto bolj usposobili za njeno novo vlogo v federaciji, kjer moramo na načelih enakopravnosti, vzajemnosti in solidarnosti dosledno zastopati svoje in
skupne kratkoročne ter dolgoročne interese.
Kaj praktično pomeni zavzemati se za enakopravne nacionalne ekonomske
interese? To pomeni suvereno odločati o razpolaganju s presežnim delom in
prevzemati vso odgovornost za lastni in skupni razvoj Slovenije in Jugoslavije;
zavzemati se za uresničevanje dejanskih dolgoročnih življenjskih interesov in
perspektive slovenskega naroda v okviru Jugoslavije in v svetu; pri tem moramo biti v naši politiki do drugih narodov in narodnosti in do celotne Jugoslavije odprti, dosledno načelni. Iz istih osnov mora kliti tudi naš odnos do
sveta kot oelote. Drugačna politika, obremenjena s taktiziranjem in kratkoročnimi učinki lahko pomeni usodno zmoto za resnično perspektivo delavskega
razreda Slovenije in našega naroda.
Sedanje delo medrepubliških komitejev in novih organov federacije kaže
— kljub težavam, ki pa so težave nastajanja novega — dobre rezultate. Njihova
učinkovitost in usmeritev je v marsičem odvisna od tega, kako se bomo za to
delo bolje organizirali v republiki, kako bo republika dosledno samoupravno
organizirana in usmerjena ter kako bo s tem zagotovljen demokratičen vpliv na
odločitve..
V ta namen je potrebno na vseh ravneh nenehno izpopolnjevati in uveljavljati sistem samoupravnega in družbenega dogovarjanja in sporazumevanja, s
čimer bomo tudi preprečevali etatizem in odtujevanje presežnega dela. Tak
način združevanja in upravljanja bomo uveljavljali povsod tam, kjer je potrebna
in možna samoupravna organizacija gospodarstva in družbenih služb. Zato smo
dolžni odločneje uveljavljati samoupravne interesne skupnosti in temeljito
ovrednotiti delo dosedanjih, da ne bi dobili stare vsebine v novi preobleki. Državo pa moramo okrepiti na tistih področjih, kjer bo še dolgo pomenila instrument revolucionarne oblasti v rokah delavskega razreda in vseh delovnih ljudi.
V republiki nenehno narašča izvenproračunska bilanca. Prek nje poravnavamo prenesene obveznosti iz federacije in obveznosti, ki izhajajo iz povečane
vloge republike na ekonomskem področju. To pa hkrati pomeni novo obliko
odtujevanja in objektivno možnost krepitve etatistične vloge republiških organov. Sredstva za različne družbene in še posebej infrastrukturne potrebe bo
treba še naprej združevati, vendar moramo to uresničevati na novih samoupravnih osnovah s samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori. Pri tem
imajo pomembno mesto banke, zavarovalnice, zunanja in velika trgovina, organizacije posebnega družbenega pomena, velike integracijske celote. Izvršni svet
se bo vključil v sedanje napore samoupravne socialistične družbe, da se v teh
organizacijah onemogoči uveljavljanje upravljalskih centrov kot od samoupravne baze odtujenih centrov družbene in gospodarske moči. Njihova dosledna
organiziranost na podlagi ustavnih dopolnil mora preprečiti, da bi se spreminjali v monopole in v silo nad interesi delovnih ljudi. Doseči moramo takšne
odnose, ki bodo povezovali združeno delo v celoti in onemogočali nastajanje izkoriščevalskih odnosov med temljnimi organizacijami združenega dela in med
posameznimi dejavnostmi.
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Družbena in ekonomska problematika.
V javnosti, pa tudi na odgovornih mestih, pogosto postavljajo na družbenoekonomskem področju lažno dilemo: ali samoupravni družbeni odnosi ali ekonomska ekspanzija in stabilnost. Naš.odgovor mora biti nedvoumen, da odstrani
enostranosti in konflikte ter zamegljevanje prave narave problemov, ki jih ta
lažna dilema vnaša v družbeni razvoj. Zato odločno postavljamo samoupravne
družbene odnose za sestavni del in pogoj ekonomske stabilizacije. Pri tem se
moramo odločno zavzeti za to, da bodo v ospredju sedanjega razgibanega političnega stanja zlasti naslednja izhodišča: proizvodnemu delu je treba dati
ustrezno mesto, zagotoviti nenehno modernizacijo in usposobitev za ekonomično
in visoko produktivno proizvodnjo, sposobno konkurenco na domačem in tujem
trgu; dosledno moramo reafirmirati reformna načela v vseh njihovih gospodarskih in družbenih posledicah; uveljavljati intenzifikacijo predvsem v smislu
povečanja družbene produktivnosti dela. Uveljavljati moramo organski in
skladnejši razvoj med primarno, sekundarno in terciarno -proizvodnjo, njihovo
medsebojno povezanost in soodvisnost. Prav tako si moramo prizadevati, da se
bodo skladneje razvijali gospodarstvo in družbene službe; nenehno je treba
spodbujati razvoj znanosti in tehnologije, izboljševati sistem izobraževanja ter
skrbeti za sistematično pridobivanje kadrov, ki so sposobni uveljavljati pridobitve tehnološke revolucije v okviru naših materialnih in duhovnih možnosti;
dosledno moramo uveljaviti načelo tržnega gospodarstva in v okviru naših
specifičnih razmer povečati vlogo družbenega načrtovanja.
V okviru srednjeročnega načrta pa tudi v ekonomski politiki za 1973. leto
je potrebno jasno opredeliti zlasti naslednja vprašanja.
1. Gospodarski odnosi s tujino morajo biti bolj vsestransko skladni. Z bolj
produktivno in racionalno proizvodnjo se moramo usposabljati za uspešno razvijanje mednarodnih gospodarskih odnosov tako z visoko industrializiranim
zahodom in socialističnimi deželami kot še posebej z deželami v razvoju in bistveno prispevati k izboljšanju plačilne bilance, Jugoslavije in njenega mednarodnega gospodarskega položaja. Pri tem moramo znati bolje izrabiti možnosti
in politični kapital, ki nam ga daje neuvrščen položaj Jugoslavije v svetu.
2. Slovenijo bremenijo nekateri strukturalni problemi, ki se kažejo v doseženem deviznem deficitu, v neizravnani prehrambeni, surovinski in energetski
bilanci pa tudi v zaostajanju na infrastrukturnem področju. Rešitev teh problemov ni v zapiranju vase — v avtarkiji! Realno moramo oceniti lastne možnosti v Sloveniji in poiskati trajne rešitve v okviru Jugoslavije in v okviru
možnosti, ki nam jih daje mednarodna menjava. Ti strukturalni problemi so
trajen yir nestabilnosti, njihovo urejanje je pogoj za enakopravne gospodarske
odnose z drugimi republikami in pokrajinami. V ta namen bi morali razviti
trajno gospodarsko sodelovanje, ki sloni na sovlaganjih in drugih trajnih oblikah
sodelovanja. Njihovo trajno in dolgoročnejše reševanje je tudi osnova dolgoročnejšega načrtovanja v delovnih kolektivih in njihovega medsebojnega sporazumevanja. Izrabiti moramo možnosti, ki jih ima Slovenija kot ustvarjalen dejavnik ugleda in veljave Jugoslavije v svetu; vsaka druga pot nas bi vodila
nazaj v položaj province in priveska drugih.
3. Pospeševati moramo samoupravno integracijo celotnega gospodarstva. To
omogočajo ustavne spremembe, ki terjajo razčiščevanje gospodarskih in samoupravnih odnosov med temeljnimi organizacijami združenega dela in uveljav-
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ljajo načelo razširjene reprodukcije na podlagi povečanega sofinanciranja skupnih naložb in povečane akumulacijske sposobnosti gospodarstva.
4. Nadaljevati moramo dolgoročno načrtovanje, ki upošteva zakonitosti
tržnega gospodarstva in samoupravnih socialističnih odnosov. Pri tem je treba
dosledno spoštovati načelo racionalnosti in čim večje uravnoteženosti v nacionalnem razvoju in v okviru razvojne politike Jugoslavije. V Sloveniji je treba
še posebej uveljavljati načelo policentričnega razvoja in racionalne alokacije
proizvodnih sil, upoštevati problematiko manj razvitih območij in posebnosti
starih industrijskih središč.
Stabilizacija.
Stabilizacija je v sedanjih družbenih razmerah zahtevna in zelo odgovorna
naloga. O njej moramo spregovoriti bolj konkretno v razpravi o ekonomski politiki za 1973. leto in v razpravi o srednjeročnem družbenem načrtu Slovenije,
ki mora predvsem omogočiti sanacijo razmer. Treba je poudariti, da moramo
graditi na pozitivnih rezultatih letošnjega leta, hkrati pa pogledati resnici v
oči, kje smo in kaj je realno storiti. Le tako bomo s trdim delom in s potrebnim odrekanjem sanirali razmere in dosegli večjo stabilnost. Postajamo družba,
ki se približuje spodnji meji razvitih industrijskih držav, pri tem pa po višini
družbenega proizvoda in produktivnosti na prebivalca še vedno zaostajamo. Po
obsegu povpraševanja in po strukturi porabe smo na mnogih področjih že na
ravni razvitih dtržav. Z drugimi besedami to pomeni, da porabimo več, kot ustvarimo, in da bi nas nadaljevanje takšnega stanja vodilo v težja družbena neravnovesja in konflikte. Pismo tovariša Tita in izvršnega biroja predsedstva Zveze
komunistov Jugoslavije je tudi glede tega dovolj jasno postavilo naloge ne le
pred komuniste, ampak pred celotno jugoslovansko družbo. Razmere bomo sanirali in jih moramo sanirati s tem, da nedvoumno in odločno postavimo ter
uveljavimo naslednje naloge in načelna izhodišča:
1. Nestabilnost in inflacijo na tej podlagi nenehno reproducirajo strukturalna neravnovesja. O nekaterih osnovnih problemih smo že govorili.
2. Odločneje in hitreje moramo izpopolnjevati gospodarski sistem in ne
smemo dopustiti, da ga nekateri izigravajo celo v tistih točkah, kjer imamo
dobre rešitve in kjer smo dosegli sporazum.
3. Celotna poraba mora biti usklađena z realnimi možnostmi. Pri tem je
potrebno v dveh do treh letih izločiti iz povečanega družbenega proizvoda del
sredstev za kritje nepokritih finančnih obveznosti (izgube, nepokrite investicije
in druge obveznosti, povečati lastna obratna sredstva), ki porajajo inflacijo,
nestabilnost in družbenopolitične napetosti. Preostali del povečanega družbenega proizvoda moramo porabiti tako, da bo osebni dohodek na vseh področjih
naraščal nekoliko počasneje kot družbeni proizvod in produktivnost dela, družbeni standard pa nekoliko hitreje od družbenega proizvoda. Znotraj te delitve
je treba ustvarjati možnosti za urejanje socialnih problemov na načelih 3. seje
konference Zveze komunistov Slovenije o socialnem razlikovanju. To bo morala biti tudi usmeritev samoupravnih interesnih skupnosti, družbenih dogovorov iz samoupravnih sporazumov, da bi zmanjšali socialne razlike in zagotovili usklađeno in organsko rast življenjskega standarda. Za normalno irast proizvajalnih sredstev in za usklađen razvoj družbenih dejavnosti in zagotavljanje
novih delovnih mest v skladu z zahtevami politike zaposlovanja je potrebno za-
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gotoviti v prihodnjem obdobju za investicijsko porabo predvidoma vsaj 25 °/o
družbenega proizvoda.
4. Odločno je treba podpreti in razčleniti predlog izvršnega biroja predsedstva Zveze komunistov Jugoslavije in sindikatov ter sprožiti akcijo, ki naj
preprečuje neodgovorno in nesmotrno ravnanje z družbeno imovino. Preprečujmo nepotrebno palačomanijo in zmanjšajmo materialne stroške tam, kjer je
to mogoče, posebej še reprezentanco in luksus. Ne glede na materialne učinke
takšne akcije bo zlasti pomemben njihov mobilizacijski in moralni učinek, ki
bo spremenil odnos do družbene imovine in skupnega nacionalnega bogastva.
5. Uveljavimo kult ustvarjalnega dela in bolj kvalitetno ter konkurenčno
proizvodnjo, kar lahko edino skupno s humanimi in samoupravnimi odnosi prispeva k sanaciji sedanjih družbenih in gospodarskih razmer.
V zvezi s stabilizacijo moramo omeniti paket ukrepov zveznega izvršnega
sveta, ki začno veljati 1. januarja 1973. Pri pripravah na njihovo dosledno uveljavljanje zaostajamo. To se nam lahko maščuje, zato morajo delovni kolektivi
z občinami, bankami, različnimi solidarnostnimi skladi in ob pomoči ustreznih
republiških organov zamujeno nadomestiti. Hitro je potrebno na najbolj kritičnih točkah pritegniti v akcijo vse ustrezne in odgovorne sile, da saniramo in
preventivno odpravljamo slabosti, ki potiskajo nekatere delovne kolektive na
rob rentabilnosti in poslovne učinkovitosti. To pa je najboljši način za zagotavljanje večje proizvodnje na zdravih gospodarskih osnovah.
Družbene dejavnosti.
Poglavitna naloga na področju družbenih dejavnosti v letu 1973 in pozneje
je prispevati k politični in h gospodarski stabilnosti in posebej k socialni stabilnosti in varnosti ljudi kot nujni posledici. Za uresničevanje te naloge je treba
hitreje razvijati samoupravne interesne skupnosti, v katerih bo zagotovljeno kar
najbolj popolno vključevanje posameznih družbenih dejavnosti v združeno delo,
s tem pa možnosti za svobodno menjavo dela tudi tam, kjer trg in tržni zakoni
niso in ne morejo biti niti edino niti poglavitno sredstvo za ocenjevanje družbenih potreb in racionalnosti njihovega zadovoljevanja ali za oceno izpolnjevanja
družbene funkcije teh dejavnosti. Le v neposredni povezavi delavcev v družbenih
dejavnostih z uporabniki njihovega dela bo mogoče jasno opredeliti dolžnosti in
pravice, izvirajoče iz opravljenega dela, ter se v skladu z njegovim obsegom in
kvaliteto dogovoriti za delež družbenih dejavnosti pri delitvi presežne vrednosti
združenega dela. V takem neposrednem samoupravnem povezovanju bo mogoče
uveljaviti delo družbenih dejavnosti in kulture v ožjem smislu kot produktivnega dejavnika in v skladu s potrebami in možnostmi zagotoviti pogoje za njihov nenehen napredek.
Na področju vzgoje in izobraževanja sodijo med najbolj pereče vsebinske
naloge prizadevanja za angažirano socialistično šolo, njeno vzgojno usmeritev
in marksistično idejnost pouka, za zmanjšanje osipa, za večjo povezanost in odprtost šolskega sistema, za odpravo dualizma na drugi stopnji, za izboljšanje
programov in učnih načrtov, za povečanje možnosti šolanja delavske in kmečke
mladine, za organizirano izobraževanje zaposlenih itd. Materialno ugodnejše
razmere glede osebnih dohodkov zahtevajo večjo kvaliteto v učnovzgojnem procesu. Moramo si tudi prizadevati, da izboljšamo opremljenost vzgojno-izobraževalnih ustanov.
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Izenačevanje pravic delavcev in kmetov v zdravstvenem varstvu po uspelem referendumu terja ustvarjanje in racionalno uporabo materialnih in kadrovskih možnosti ter nadaljnje usposabljanje zdravstvene službe za njihovo uresničevanje. V invalidsko-pokojninskem zavarovanju je treba v skladu z novo zakonodajo zagotoviti optimalno stopnjo socialne varnosti te velike skupine prebivalstva, glede na njene potrebe in na njen prispevek k družbenemu bogastvu.
Zagotavljati je treba dosledno uresničevanje pravic borcev. Prav tako velike
potrebe so tudi na drugih področjih socialnovarstvene dejavnosti, otroškega
varstva, šolskega varstva itd. Na vseh teh področjih pa je posebej pomembno
hitrejše uveljavljanje odnosov, ki jih terjajo sprejeti ustavni amandmaji. Pri
tem moramo upoštevati tudi vlogo in položaj žene v naši družbi, utemeljen na
njenem mestu v procesih dela in na njeni veliki udeležbi pri ustvarjanju družbenega bogastva.
Posameznih družbenih dejavnosti v okviru tega referata ni mogoče podrobneje obravnavati. To moramo storiti ob sprejetju srednjeročnega načrta in ob
obravnavi posameznih področij. Pomembno je idejno-politično izhodišče, ki zagotavlja njihov skladnejši razvoj.
Ce strnemo naše misli glede družbenoekonomskega razvoja, potem je naše
skupno izhodišče že sprejeti dolgoročni koncept razvoja in srednjeročni načrt
razvoja, ki ga bomo kot predlog kmalu obravnavali v skupščini SR Slovenije.
Oba dokumenta, začrtana družbenoekonomska politika za leto 1973 in —
razumljivo — mnogi drugi dokumenti in programi, ki obravnavajo posamezna
področja našega razvoja, nam morajo dati usmeritve, naloge in odgovornosti, da
v politiki in akcijah poskušamo doseči kar najboljše rešitve.
Nadaljevati bi morali raziskave naših dolgoročnih možnosti in potreb razvoja, da bi se lahko pravočasno pripravili in pravilno usmerjali naše strokovne
sile. S poznavanjem večletnih in dolgoročnih smeri razvoja, tako na posameznih
področjih kot v celotni razvojni politiki, bomo olajšali našo dejavnost in uspešneje pritegnili vse sile k izpolnjevanju nalog, ki so v širšem in skupnem interesu.
Naši napori bodo vse bolj osredotočeni v intenziviranje gospodarstva in samoupravnih socialističnih odnosov, v krepitev takih struktur in odpiranje delovnih mest, ki omogočajo produktivno delo, večji dohodek, višji standard delovnih ljudi. Tem naporom in uresničevanju teh meril se morajo pridružiti vsi
dejavniki. V tej zvezi moramo še bolj odločno v akcijo za sanacijo tistih delov
gospodarstva in drugih področij, kjer vladajo ekstenzivnost, neučinkvitost, nizek dohodek in kjer lahko iščemo v veliki meri enega poglavitnih izvorov
socialnih razlik.
Taka usmeritev pomeni nenehno skrb za modernizacijo produkcijskih sredstev in odnosov, vključevanje več ustvarjalnega dela in znanja. Hkrati to pomeni našo posebno skrb za akumulacijo, varčevanje, smotrne skupne naložbe,
pritegovanje ustreznih tujih sredstev, da bi lahko kar najbolj uspešno sledili
današnjemu razvoju produkcijskih sil v svetu.
Temeljni cilj bo zagotavljanje potrebne gospodarske stabilnosti. Tej usmeritvi bodo morale biti podrejene vse srednjeročne naloge. Če bodo terjale koristi uravnoteženega razvoja, bomo morali tudi odstopati od določenih potreb
ali zmanjševati začrtane programe. Le v takih razmerah bo mogoče zagotoviti
vpliv vseh tistih kvalitetnih razvojnih dejavnikov, ki omogoča trajno dinamično rast, visoko udeležbo produktivnosti, ki je edina trdna podlaga za zvečanje življenjske ravni.
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Socialna diferenciacija.
Tretja konferenca Zveze komunistov Slovenije je dala podlago za načrtnejšo
in učinkovitejšo socialno politiko. Naša skupna naloga je, da ta koncept izpopolnjujemo, vgradimo v sistem, v zakonodajo in v program sleherne občine in
delovne skupnosti. To ne sme in ne more ostati stvar politične propagande in
le subjektivnih sil naše družbe. Postati mora cilj in vsebina vseh nosilcev gospodarskega in političnega razvoja, in ne nazadnje, stvar državne oblasti v samoupravni socialistični skupnosti.
Dosledna uveljavitev ustavnih sprememb vrača politično moč in oblast delavskemu razredu, s tem pa preprečuje negativno socialno diferenciacijo v njenih temeljih. Enakopraven in usklađen razvoj družbenih dejavnosti in povečana
skrb za družbeni standard vse bolj omogočata enakopravnejši start mladine v
življenje (izobraževanje, štipendijska politika, zdravstveno varstvo.). Za odpravo nekaterih slabosti trajnejšega izvora, ki vsak dan tiščijo delovne ljudi in
povzročajo neupravičene socialne razlike, pa tudi nezadostno pravno varnost
večine, ki pošteno! živi, je treba temeljito ovrednotiti zlasti tale področja:
1. Sistem nagrajevanja po delu in pridobivanje dohodka je potrebno nenehno izpopolnjevati. Samoupravno in družbeno sporazumevanje daje rezultate,
zmanjšujejo se razlike med različnimi družbenimi področji. Izpopolnitve sedanjega sistema pa zahtevajo doslednejšo uresničitev načela: za enako delo približno enaki dohodki.
2. Dosedanje razprave o davčni politiki so podlaga za njeno izpopolnitev in
sprejem drugih ukrepov na različnih ravneh, tako da v največji možni meri
onemogočimo Spekulativno pridobivanje dohodka, prisvajanje rente, neupravičen dohodek iz lastnine, pretakanje družbene imovine v privatno. Preprečiti
je treba vse oblike izkoriščanja tujega dela.
3. Usposobiti in ustrezno organizirati je treba organe državne prisile in
inšpekcijske službe, jim zagotoviti ustrezno avtonomnost ter v okviru predpisov
in politike zahtevati doslednost in odgovornost. Komisijam za ugotavljanje izvora premoženja je treba dati družbeno veljavo in jasno definirati njihov položaj in naloge. Te komisije lahko z drugimi organi omogočijo učinkovito delavsko kontrolo.
4. Stanovanjska politika in stanovanjske razmere postajajo vse bolj oster
družbeni problem, ki živo zadeva vse sloje, še posebej pa delavce in mladino.
Stanovanjska gradnja zaostaja za rastočimi potrebami. Primanjkuje tako imenovanih socialnih stanovanj. Prepočasi uveljavljamo sistem subvencioniranja
stanarin za socialno ogrožene delavce in predolgo zadržujemo neekonomske stanarine. Tudi samoupravljanje in široka ljudska pobuda v upravljanju in vzdrževanju stanovanjskega fonda je stagnirala. Razviti moramo prizadevanja na
tem področju. Pri tem pa ne zadoščajo samo institucionalne in normativne rešitve, ki nam jih omogoča nedavno sprejeto posebno republiško ustavno dopolnilo o razvoju stanovanjskega gospodarstva na samoupravnih osnovah. Osnovno
težišče je na delovnih ljudeh samih, združenih v delovnih skupnostih in občinah.
Osebno delo z zasebnimi sredstvi je v našem sistemu svobodno kot vsako
drugo delo. Seveda pa mora biti družbeno usmerjano in nadzorovano v skladu
s socialističnimi načeli. Obrt in druge oblike zasebnega dela je potrebno spodbujati, ker so koristno dopolnjevanje družbene proizvodnje in družbenih potreb.
Pri tem pa ne smemo dovoliti izkoriščanja tujega dela in ustvarjanja kapitalističnih družbenih odnosov. Z upoštevanjem nekaterih potrebnih posebnosti mo-

330

Skupna seja vseh zborov

rajo tam, kjer je več zaposlenih, vladati v njihovih skupnostih enaki družbenoekonomski odnosi, kot velja za zaposlene v družbeni proizvodnji. S predpisi, ki
se pripravljajo, bo treba podrobneje in na podlagi določil ustavnih amandmajev
opredeliti vlogo in položaj osebnega dela s sredstvi v zasebni lasti.
Na področju kmetijstva je potrebno dosledno nadaljevati in poglabljati politiko, ki je bila začrtana na 1. konferenci Zveze komunistov Jugoslavije, na 2.
seji konference Zveze komunistov Slovenije o kmetijstvu in v ustavnih dopolnilih. Pri tem je zlasti pomembno hitreje povečevati obseg celotne kmetijske
proizvodnje in modernizacije kmetijstva v vseh oblikah. Treba je zagotoviti razvijanje takšnih oblik proizvodnega in poslovnega sodelovanja kmetov kooperantov s svojimi organizacijami, ki bodo na podlagi njihove polne enakopravnosti
ter upoštevanja in usklajevanja skupnih interesov krepile in pospeševale združevanja, dela in sredstev in s tem družbeno organiziranje proizvodnje. V izvajanju ustavnih dopolnil je treba uveljaviti takšne samoupravne odnose v kmetijskih organizacijah, ki bodo poglabljali socialistične družbene odnose na vasi
ter večjo povezanost primarne kmetijske proizvodnje s predelavo in tržiščem.
Področje mednarodnih odnosov.
1. Ob uresničevanju dogovorjene neuvrščene politike samoupravne socialistične Jugoslavije, ki temelji na prijateljskem sodelovanju z vsemi deželami
ne glede na njihovo družbeno ureditev, bo izvršni svet nadaljeval — v skladu
z ustavnim položajem in s pravicami SR Slovenije — v republiški skupščini že
deklarirano politiko dolgoročnega sodelovanja Slovenije s tujino na gospodarskem, kulturnem in drugih področjih.
2. V okviru že sprejetih stališč republiške skupščine do odnosov s sosedi bo
izvršni svet posebno skrbel in se zavzemal:
— za reševanje in dokončno odpravo problemov v odnosih s sosednjimi
državami, ki zastrupljajo politično ozračje in spravljajo v nevarnost dosežene
dobrososedske odnose, v smislu medsebojnega spoštovanja meddržavnih sporazumov, neumešavanja v notranje zadeve in drugih načel mednarodnega prava
in mednarodnih odnosov;
— za urejevanje in zboljšanje položaja, uveljavljanje pravic slovenskih
manjšin v Italiji, Avstriji in Madžarski in širjenje sodelovanja z narodno matico, v skladu z meddržavnimi pogodbami, načeli mednarodnega prava in demokratičnih mednarodnih odnosov in v duhu dobrega sosedstva ter za stalno prisotnost teh vprašanj v odnosih s sosednjimi državami;
— za dosledno izvajanje ustavnih določil glede urejanja položaja italijanske in madžarske narodnosti v Sloveniji;
— za poglabljanje gospodarskega, kulturnega, znanstvenega, tehnološkega
in drugega sodelovanja s sosednjimi deželami, predvsem na podlagi konkretnih
delovnih dogovorov zainteresiranih organov in organizacij, študijske obdelave
posameznih vprašanj in skupnih razvojnih programov.
3. Izvršni svet se bo zavzemal za nadaljnje urejanje položaja naših delavcev
na delu v tujini.
4. Izvršni svet se bo zavzemal za zboljšanje organizacije, večjo in učinkovito koordinacijo dela različnih organov in organizacij v republiki na področju
odnosov s tujino, zlasti pa na področju mednarodnega ekonomskega sodelovanja.
Pogoji dela, stanje v upravi in položaj izvršnega sveta skupščine SR Slovenije.
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Za uspešno delo skupščine in vseh njenih organov — tudi izvršnega sveta
— se vse bolj resno postavlja vprašanje usposobljenosti državne uprave. Nadaljnji razvoj skupščinskega sistema in izpopolnjevana vloga izvršnega sveta
kot pretežno resorsko izoblikovanega strokovno političnega izvršnega organa,
predpostavlja dokaj avtonomno in odgovorno vlogo državne uprave. Avtonomija
in odgovornost pa bosta v veliki meri odvisna od njene strokovnsti in jasne
idejno-politične usmerjenosti. Njeno delo mora biti povezano z znanstvenim,
ustvarjalnim delom. Uprava mora biti dejavnik samoupravnega socialističnega
razvoja. Služiti mora revolucionarni oblasti delavskega razreda in delovnih ljudi,
biti mora njen sestavni del. Biti mora jasno idejno-politično opredeljena in odgovorna za zakonitost v samoupravnem socialističnem redu, v katerem se bodo
delovni ljudje počutili pravno in socialno varne. Resnična svoboda in samoupravna demokracija je mogoča le takrat, če bomo ob jasnih perspektivah in
usmeritvah preprečili idejno in razredno tuje usmeritve in gnili liberalizem. To
lahko storimo v odprtem idejno-političnem soočanju, pa tudi ,s sredstvi državne
prisile, kadar to zahtevajo interesi samoupravne socialistične družbe, družbeni
položaj in razmerje sil.
Sedanje razmere v upravi moramo popraviti. To ni mogoče čez noč. Mogoče
pa bo, če bomo svoja prizadevanja oblikovali na podlagi naslednjih izhodišč:
1. dobro strokovno politično delo uprave mora dobiti ustrezno družbeno
veljavo;
2. vpeljati je treba kadrovanje, ki bo zagotovilo ustvarjalne kadre z jasno
samoupravno socialistično usmeritvijo;
3. za najboljše in najsposobnejše kadre je treba zagotoviti ustrezno materialno in družbeno priznanje in perspektivo;
4. celotno gospodarstvo in družbene dejavnosti z visokim šolstvom in univerzo vred morajo doumeti družbeni pomen uprave in njenega dela. Celotna
družbena in državna organizacija vendarle tudi ustvarja pogoje za stabilne
in urejene družbene razmere, v katerih delovni ljudje živijo in delajo. Razgledani kadri bodo preprečevali njeno birokratizacijo. Prepričani smo, da lahko
že sedanji sestav uprave deluje bolj učinkovito, če bo deloval bolj organizirano,
v materialno bolj urejenih pogojih in če bo deležen več pozornosti in sistematičnega usposabljanja. Potrebna je večja diferenciacija med tistim, kar deluje
dobro, in tistim, kar ne zadovoljuje.
Glede položaja in vloge izvršnega sveta bi bilo treba poudariti predvsem
naslednje:
Izvršni svet mora delovati po načelu kolektivne in individualne odgovornosti.
Izvršni svet je tudi v novih razmerah pomemben in odgovoren organ. Po
ustavnih spremembah je izvršni svet odgovoren za izvajanje politike, katere
osnove določa skupščina SR Slovenije. Pri svojem delu je potemtakem razmeroma avtonomen. Pomembna je njegova vloga spodbujevalca v delu skupščine,
pa tudi politično izvršilna funkcija v okviru pooblastil ustave in poslovnika
skupščine SR Slovenije. Njegova avtonomija naj se kaže v odgovornem in
ustvarjalnem delu za uresničevanje programske zasnove skupščine ter idejnopolitičnih izhodišč Zveze komunistov in usmeritve subjektivnih sil, torej družbenopolitičnih organizacij, znanosti in strokovnega znanja. Vzporednih središč,
ki bi vodila v nekakšen političen pluralizem, ne smemo dovoliti, ker bi to
slabilo fronto socialističnih samoupravnih sil, ki imajo dovolj objektivnih težav
v našem revolucionarnem družbenem razvoju.
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Mnogi se sprašujejo, kaj praktično pomeni enotna zahteva delovnih ljudi
in aktivistov Zveze komunistov in Socialistične zveze, da mora izvršni svet skupaj z drugimi družbenimi organi odgovorno in dosledno uresničevati politiko
Zveze komunistov Slovenije in Zveze komunistov Jugoslavije. Uresničevanja
politike Zveze komunistov si ne predstavljamo tako, da bi izvršni svet deloval
kot nekakšna transmisija političnih organizacij. Politizacija dela v izvršnem
svetu pomeni, da uresničujemo politiko Zveze komunistov v okviru svoje odgovornosti in pooblastil, v smislu z ustavo opredeljenih nalog.
Te dni v naši javnosti veliko govorijo o izvršnem svetu, o njegovi vlogi in o
njegovem deležu za nadaljnji družbeni razvoj. Mnogo je pričakovanj in ugibanj.
Mislim, da bodo ta pričakovanja uresničena le takrat, če bomo vsi vsak na svojem mestu doumeli sedanji revolucionarni politični čas in po svojih močeh nadaljevali delo za napredek naše socialistične in nacionalne skupnosti.
Glede predloga za sestavo izvršnega sveta skupščine SR Slovenije pa želim
poudariti tole:
Na razpolago sem imel kratek čas, zato sem se lahko dogovarjal le z dosedanjimi člani izvršnega sveta in z nekaterimi novimi kandidati. Opravil sem
konzultacije s predstavniki političnih organizacij, skupščine, Zveze borcev in
zbornice. Skušal sem upoštevati predloge in sugestije razprave na terenu in
sklepe predsedstva in izvršnega odbora republiške konference Socialistične zveze
delovnega ljudstva Slovenije tako glede kriterijev kot glede bodoče usmeritve
izvršnega sveta. O predlogu sta v soboto, 25. 11., razpravljala tudi predsedstvo
in izvršni odbor republiške konference SZDL Slovenije in predlog sprejela.
Predlagam delno dopolnitev izvršnega sveta skupščine SR Slovenije in opozarjam, da so bile večje spremembe opravljene že v februarju tega leta.
Kandidati za člane izvršnega sveta se strinjajo s politično usmeritvijo uvodnega referata, ki sloni na osnovnih izhodiščih programske usmeritve skupščine
SR Slovenije, Zveze komunistov Slovenije in Zveze komunistov Jugoslavije ter
republiške konference SZDL Slovenije.
Na tej podlagi in v skladu z določbami 1. točke LIL amandmaja k ustavi
SR Slovenije predlagam za člane izvršnega sveta skupščine SR Slovenije naslednje kandidate: Tomaž Bizalj, Rudi Cačinovič, Marjan Dolenc, Zvone Dragan, Jože Florjančič, Pavel Gantar, Franc Kočevar, dr. Aleksandra Kornhauser,
Boris Mikoš, Jože Novinšek, Marjan Orožen, Franc Razdevšek, Bojan Škrk,
Miloš Šulin, Zora Tomič, Tone Tribušon, Franjo Turk, Milovan Zidar.
Poleg tega predlagam, da skupščina SR Slovenije izmed predlaganih kandidatov za člane izvršnega sveta imenuje za podpredsednike izvršnega sveta:
Rudija Čačinoviea, dr. Aleksandro Kornhauser in Toneta Tribušona, za republiške sekretarje: Tomaža Bizajla za republiškega sekretarja za prosvjeto in kulturo, Marjana Dolenca za republiškega sekretarja za gospodarstvo, Jožeta Florjančiča za republiškega sekretarja za finance, Pavla Gantarja za republiškega
sekretarja za delo, Franca Kočevar j a za republiškega sekretarja za narodno
obrambo, Borisa Mikoša za republiškega sekretarja za urbanizem, Jožeta Novinška za direktorja zavoda SR Slovenije za planiranje, Marjana Orožna za
republiškega sekretarja za notranje zadeve, Bojana Škrka za republiškega sekretarja za pravosodje in občo upravo, Zoro Tomič za republiškega sekretarja
za zdravstvo in socialno varstvo, Franja Turka za sekretarja izvršnega-sveta,
Milovana Zidarja za republiškega sekretarja za kmetijstvo in gozdarstvo.
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Prosim poslance skupščine SR Slovenije, da o programskih izhodiščih razpravljajo in izvolijo predlagane kandidate. Osebno pa se poslancem opravičujem
zaradi morebitne nedorečnosti. Imel sem res malo časa.
Predsednik Sergej Kraigher: Zeli predsednik republiške konference SZDL Slovenije tovariš Janez Vipotnik obrazložiti stališča, zavzeta v republiški konferenci SZDL do predloga kandidata za predsednika izvršnega
sveta? Prosim!
Janez Vipotnik: Tovarišice in tovariši poslanci! V SZDL smo na
podlagi ustavnega določila in po določenem postopku izpeljali predlaganje možnih kandidatov za mandatarja izvršnega sveta skupščine SR Slovenije. O predlogu, da bi bil mandatar tovariš Andrej Marine, ki sta ga izvršni odbor republiške konference in koordinacijski odbor za kadrovska vprašanja objavila, so
razpravljali v vseh občinskih vodstvih SZDL Slovenije, v mnogih delovnih organizacijah, družbenopolitičnih organizacijah in v organih. O njem so razpravljali
tudi na izvršnih organih republiških vodstev družbenopolitičnih organizacij,
skupščine in gospodarske zbornice. Predlog so povsod soglasno podprli. Predsedstvo in izvršni odbor republiške konference Socialistične zveze sta o tem
razpravljala na skupni seji in sprejela sklep, ki smo ga predsedstvu skupščine
posredovali skupaj s poročilom o poteku postopka predlaganja. Ker vsebino tega
gradiva poznate, vas želim seznaniti še s sklepi oziroma z dogovorom na skupni
seji predsedstva in izvršnega odbora republiške konference SZDL Slovenije, ki
je bila v soboto, 25. novembra. Na seji je kandidat za mandatarja izvršnega
sveta Andrej Marine govoril o izhodiščih za delo izvršnega sveta in o predlogu
za njegovo sestavo. Predsedstvo in izvršni odbor sta sprejela programsko usmeritev za delo bodočega izvršnega sveta. Sprejela sta tudi kadrovske spremembe,
ki jih je predlagal Andrej Marine. Predsedstvo in izvršni odbor menita, da so
spremembe v tem trenutku zadostne in da omogočajo tisto potrebno homogenost izvršnega sveta, ki zagotavlja izvajanje politične usmerjenosti, ki si jo
vsi želimo. Upoštevati je namreč treba tudi kontinuiteto v delu in sestavi izvršnega sveta. Hkrati pa predsedstvo in izvršni odbor predlagata, naj bi v aprilu
prihodnjega leta v ustreznem roku pred volitvami izvedli rekonstrukcijo izvršnega sveta zaradi prilagajanja ustavnim spremembam, pa tudi zato, ker izvršnemu svetu izteče redno mandatno obdobje. Pri tem pa opozarjata, da je treba
pravočasno začeti kadrovske priprave, opraviti zanje posvete v vseh regijah
in upoštevati dolgoročnejše programe in kadrovske potrebe, da ne bo po nepotrebnem prihajajo do pogostih sprememb sestave izvršnega sveta.
Na seji je bila poudarjena politična podpora in pripravljenost delovnih ljudi
za akcijo v tem trenutku, toda hkrati je bilo opozorjeno tudi na to, da moramo
pri izvršnem svetu upoštevati dejanske možnosti za uresničitev nalog, ki ga
čakajo. Naša pričakovanja naj bodo realna. Poleg tega bo njegova učinkovitost
v največji meri odvisna od tega, kako sinhronizirano bodo delovali vsi drugi
samoupravni in politični dejavniki pri izvajanju dogovorjene politike, če se bodo
za pripravo in izvedbo važnejših nalog angažirale politične sile, pa tudi od tega,
koliko bo ta politika dejansko izhajala iz interesov delovnega človeka in ga
vključevala v akcijo. Pri tem je posebno pomembna odgovornost Socialistične
zveze. K temu nas zavezuje naš dokument »Socialistična zveza danes«, zavezujejo
nas ustavne spremembe, idejna in akcijska enotnost Zveze komunistov in ne
nazadnje — zavezuje nas odgovornost do mandatarja, ki je dobil v Socialistični
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zvezi vso podporo. Uspešnost izvršnega sveta bo med drugim odvisna tudi od
dejavnosti Zveze komunistov, Socialistične zveze in drugih družbenopolitičnih
sil, njihove angažiranosti, podpore in kritičnosti, kadar bo ta potrebna.
Predsednik Sergej Kraigher: Nadaljnji postopek v zvezi z izvolitvijo mandatarja, to je predsednika izvršnega sveta, bo tekel na ločenih sejah
zborov delovnih skupnosti in republiškega zbora. Zbori delovnih skupnosti bodo
v smislu 9. člena odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine
obravnavali predlog predsedstva skupščine SR Slovenije za izvolitev mandatarja
za sestavo izvršnega sveta in predlog mandatarja za sestavo novega izvršnega
sveta ter dali k predlogom svoja mnenja, ki jih bodo posredovali republiškemu
zboru. Republiški zbor bo na podlagi predloga predsedstva skupščine SR Slovenije ter mnenj zborov delovnih skupnosti obravnaval in sklepal o mandatarju
za sestavo izvršnega sveta, nato pa o predlogu o izvolitvi predsednika m članov
izvršnega sveta. S tem končujem skupno sejo vseh zborov skupščine SR Slovenije.
(Skupna seja se je končala ob 10.35.)

PBildCE

Poročila odborov in komisij, ki k temeljnemu aktu ne predlagajo sprememb
ali dopolnitev in ki v svoji obrazložitvi ne navajajo vsebinsko novih argumentov,,
so v prilogah oznažena samo z navedbo odbora ali komisije, ki je poročilo
pripravil, ter z datumom in opravilno številko poročila

PISMENA VPRAŠANJA POSLANCEV
Dušan Horjak,
poslanec (republiškega zbora
Iz dnevnega časopisja smo prejeli obvestilo, da je gospodarska zbornica
prek častnega sodišča obsodila ravnanje ZTP Zagreb, ker je omenjeno podjetje
prevzelo prevoz železne rude za jeklarruo Voest v Lienzu (Avstrija) z Reke
prek Zagreba, Osijeka in po Donavi. Častno sodišče je odločilo, da je prevoz
rude ŽTP Zagreb na nelojalen način prevzelo od ZTP Ljubljana. ZTP Ljubljana,
je v zvezi z omenjeno akcijo izdalo obširno dokumentacijo, iz katere je jasno
razviden celoten postopek o prevzemu prevoza od navedenega podjetja.
V dnevnem časopisju (glej Borbo z dne 2. novembra 1972) pa smo prejeli
objavo, da ZTP Zagreb ne odstopa od svojega prejšnjega stališča in da kljub
jasno sprejetemu sklepu gospodarske zbornice ne namerava prenehati s prevozom rude po daljši relaciji prek Jugoslavije. O navedeni situaciji so v minulih
dneh obširno razpravljali tudi delavski sveti ZTP v Ljubljani, Mariboru in Postojni. Na navedenih sestankih so člani delavskih svetov in drugi udeleženci
obsodili obnašanje ZTP Zagreb, ki je po njihovi oceni v nasprotju s pismom
predsednika Zveze komunistov tovariša Tita in izvršnega biroja. Odločeno je,
da se podvzamejo novi koraki za rešitev tega spora v skladu z zakoni in samoupravnim sporazumom in da se v celoti informira družbenopolitično vodstvo
republike.
V zvezi z navedeno problematiko prosim izvršni svet, da mi po možnosti
na naslednji seji republiškega zbora pojasni, kakšne ukrepe bo podvzel republiški izvršni svet, da se navedeni problem reši v okviru zakonitih možnosti in
da se ZTP Ljubljana omogoči nadaljnji prevoz rude v okviru prvotne pogodbe
med Voestom in ŽTP Ljubljana.
Ivan Kreft,
poslanec republiškega zbora
Vljudno prosim, da posredujete izvršnemu svetu SR Slovenije naslednji
poslanski vprašanji:
Kakšno je stališče izvršnega sveta Slovenije glede predloga izvršnega sveta
Srbije, da se izloči državni kapital iz bivših zveznih bank — Jugoslovanske
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investicijske banke, Jugoslovanke banke za zunanjo trgovino in Jugoslovanske
kmetijske banke. Izločila naj bi se sredstva, ki predstavljajo anonimni del kreditnega sklada in posebni rezervni sklad. Ta sredstva bi se razdelila na del za
samo banko ter na del za republike in pokrajine. Osnovno merilo za delitev
bi bila udeležba sredstev federacije za investicije v gospodarstvu v skupnih
sredstvih vsake banke posebej. Gre pravzaprav za vsote, ki so realizirane z
zveznimi sredstvi za intervencije v gospodarstvu in so bila investirana do 31. 12.
1954. leta. Iz Jugobanke bi se izločilo 43 912 100 din, iz JIB 278 041 445 din in
iz Jugoslovanske kmetijske banke 192 871 486 din.
a) Kdo ima škodo in kdo korist od tega, da se iz leta v leto odlaga definitivna likvidacija zvezne neproračunske bilance?
b) Zakaj še vedno ni meril za prenos obveznosti in sredstev na republike
in pokrajini, kar onemogoča natančen prevzem in vpeljavo točne evidence o
večletnih obveznostih in prilivih sredstev?
c) Doklej se bodo poravnavale obveznosti po neproračunski bilanci, in to
predvsem za inozemske krediite v pretežni meri na podlagi začasnih ključev
za akontacije?
Egon Prinčič,
poslanec gospodarskega zbora
Ze pred časom sem z več poslanskimi vprašanji opozoril na pojav iztiskanja
Jugoslavije in Slovenije iz utečenega evropskega sistema prometa blaga. Pri
tem ne gre le za gradnjo modernih cest in železnic, ki nas večinoma obhajajo, ne
le za nastajanje novih kontinentalnih plovnih poti in za zaprtje Sueškega
prekopa, temveč tudi za sistemske ukrepe določnih držav za zagotovitev stalnih
tokov blaga svojim transportnim kompleksom, kot so: dotacije, subvencije,
financiranje izgradnje itd. V zadnjem času pa smo priča tudi nastajanju prometne politike Evropske gospodarske skupnosti, ki v bilateralnih pogodbah s
tretjimi državami predpisuje kot enega od pogojev za preferencialne carinske
stopnje za uvoz blaga tudi obvezno transportno pot prek držav članic te skupnosti. V preteklosti je bilo sklenjenih že več takšnih sporazumov z mediteranskimi državami; še posebej pa je prizadela jugoslovanska prometna podjetja
pogodba z Izraelom, ki je zavrla uspešno rast prometa citrusov za zaledne
države prek Jugoslavije. Jugoslovanska vlada je s posebnim memorandumom
sicer protestirala pri EGS in kasneje tudi večkrat zahtevala odpravo takšne,
za Jugoslavijo diskriminacijske klavzule. Zal so bila doslej vsa prizadevanja
naše vlade brezuspešna; pred kratkim pa je bil celo podpisan sporazum med
EGS in Združeno arabsko republiko, ki menda vsebuje isto prometno klavzulo.
V zvezi s tem postavljam izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije naslednja
vprašanja:
— ali izvršni svet skupščine SR Slovenije spremlja razvoj prometne politike EGS v škodo jugoslovanskega in slovenskega prometnega sistema in ali
je, ter kako, vplival na zvezni izvršni svet, da bi podvzel potrebne korake pri
EGS, da bi se odpravile že obstoječe oziroma preprečilo sklepanje novih diskriminacijskih klavzul v bilateralnih pogodbah EGS s tretjimi državami;
— ali je izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije znano, če je zvezni izvršni
svet pravočasno interveniral pri vladi Združene arabske republike, da ta ne bi
pristala na sprejem diskriminacijske prometne klavzule;
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— ali izvršni svet skupščine SR Slovenije in zvezni izvršni svet razmišljata,
s kakšnimi ukrepi naj bi se zadržal tranzitni promet blaga prek Jugoslavije
in nadomestili preusmerjeni tokovi ter s tem zajezila vse večja transportna
izoliranost naše države pri mednarodnem prometu blaga (formiranje enotne
tranzitne politike, stimuliranje tranzita, modernizacija in kontejnerizacija itd.).
Jože Bohinc,
poslanec prosvetno-kulturinega zbora
Komisija za vprašanja zamejskih Slovencev pri občinski konferenci SZDL
je v radovljiški občini že pred dobrim letom dni sprožila v javnosti zelo zanimivo vprašanje poplave tujih, zlasti nemških napisov, s katerimi naši občani
in organizacije ponujajo svoje gostinske ali turistične usluge tujim gostom.
Teh zelo različnih napisov ob cestah, ob poteh ali stanovanjskih in drugih
objektih je razumljivo mnogo več v obljudenih turističnih krajih.
Napisi so nameščeni na različnih tablah, najpogosteje v nemškem jeziku,
včasih pa poleg tega še v kakšnem drugem tujem jeziku, najmanj pa v slovenskem.
Takih tujih napisov in podnapisov je včasih na različnih mestih ob cesti, na
poslopjih in tablah toliko, da se človek upravičeno sprašuje, ah so potrebni
ah ne, ali ne kvarijo splošnega estetskega videza, predvsem pa, ali ne žalijo
občutka občana, Slovenca, posebej pa še Slovenca, ki pride prek meje in se
srečuje v matični deželi z nemškimi napisi na javnih mestih.
V radovljiški občini smo to vprašanje obravnavah na številnih posvetih
z občani v krajevnih organizacijah SZDL in s sindikati, pretresala ga je kulturna
skupnost, ZKPO in tudi turistične organizacije. S tako aktivnostjo in zavzetostjo
pristojne komisije in družbenopolitičnih organizacij je bilo v javnosti ustvarjeno
razpoloženje proti tujim, zlasti nemškim napisom na javnih mestih, in občan
ter organizacije, zlasti pa še mladina, so zahtevali, da se odstrani vse nepotrebne tuje napise, ki na neprimeren in pogosto na nič kaj Učen način reklamirajo naše usluge tujim gostom.
Nekateri prizadeti občani in organizacije so neprimerne tuje napise odstranili ter jih nadomestili z domačimi ali pa so dah na table izdelati lične dogovorne
znake, ki na primer ponujajo sobo s posteljo, gostinske usluge, turistične zanimivosti ah kaj drugega. Precej pa se jih na javna in osebna opozorila ni odzvalo,
nekateri pa so namestili celo nove table s tujimi napisi.
Zavoljo tega se je posebna komisija SZDL obrnila na občinsko skupščino,
ki je bila tudi seznanjena z zahtevo političnih organizacij. Vendar pa še do danes
zadeva ni urejena.
Menimo, da vprašanje tujih, nemških napisov na javnih mestih ni samo
tehnično vprašanje ali stvar videza, marveč je v mnogo večji meri stvar zavesti
in osveščenosti ljudi in njihove samozavesti. Občinski odloki o javnem redu in
miru tega ne urejajo, menimo pa, da če naša zavest ni tolikšna, da bi Se lahko
ubranili pritiska nezaželenih in docela nepotrebnih tujih reklamnih in drugih
napisov, potem je to potrebno urediti na drug način, z zakonodajo. Da iz takih
tujih napisov ni posebnih praktičnih koristi, dokazujejo konkretni primeri
družbenih gostinskih organizacij, ki imajo izdelane lične obcestne table in druge
reklame v slovenskem jeziku in z mednarodnimi simboli. Na teh znakih ni no22
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bene nemške besede, pa je znano, da imajo zelo velik promet (Podvin, Murka
in drugi).
Torej tudi v tem ne more biti nikakršnega izgovora, ker tuji napis v ničemer
ne prispeva k povečanju turističnega prometa.
Slovenska beseda naj bo zapisana zategadelj, da opozori gosta, kje se sploh
nahaja, simbole za usluge pa razume vsakdo, pa naj govori kateri koli jezik.
Obilica napisov na eni tabli tujca prej zmede kot informira, pretiran«' poudarjanje nemških napisov pa ne žali samo Slovenca ali rojaka iz zamejstva, marveč
ustvarja dvome in pomisleke tudi pri Holandcu, Norvežanu, Poljaku ah še komu!
Problematiko, ki jo na kratko razgrinjam v tem vprašanju, so zelo zavzeto
in odločno pretresah občani radovljiške občine na številnih obravnavah in so
prav tako odločno zahtevah, da se tu napravi red.
Ker menimo, da je nemogoče to vprašanje urejati v eni občini, ne da bi
se je lotili tudi drugod ali celo v republiki, se po priporočilu komisije za vprašanja zamejskih Slovencev pri občinski konferenci SZDL obračam na pristojni
organ izvršnega sveta z vprašanjem:
1. Ali ni vprašanje enotnosti in reda pri nameščanju javnih razglasnih
in reklamnih napisov za turistično ponudbo, ki jo vršijo zasebniki in turistično
gostinske organizacije, stvar, ki jo je potrebno urejati z zakonom ali predpisom
oziroma odlokom. Le na tak način bi se ognili samovolji, zmedi in neredu na
tem področju.
2. Kdo je za zakonsko ureditev tega področja pristojen in odgovoren?
3. Ali ne bi bilo smotrno, da se na tak način tudi zakonsko uredi vprašanje,
da so javni napisi na Slovenskem le slovenski in ne tudi nemški ali še v kakem
jeziku. Uporaba mednarodnih simbolov bo pomagala k razumevanju mnogo
bolj, kot večjezični napisi.
Miran Hasl,
poslanec prosvetno-kultumnega zbora
Prvo vprašanje
11. oktobra 1972 sem postavil štiri poslanska vprašanja v zvezi z nadaljnjo
izgradnjo hitrih cest v Sloveniji.
Tretje vprašanje umikam. Namesto navedenega postavljam novo, ki naj
bo zabeleženo pod redno številko' 3 dopisa z dne 11. 10. 1972:
»Ah ni spričo skrajno kritičnega .prometnega' položaja začetek izgradnje
obalne ceste (Škofije—meja s SR Hrvatsko) postavljen zelo pozno? Ali ne bo
odlašanje izgradnje resno oviralo in zaviralo gospodarski in turistični razvoj
slovenske obale?«
Četrto vprašanje dopolnjujem in naj se glasi:
»So načrti za nadaljnjo gradnjo slovenskega oestnega omrežja (vključno
z obalno cesto) že pripravljeni in kako je s posojih Mednarodne banke?«
Drugo vprašanje
Kljub večjim oziroma manjšim zapletom, kljub finančnim, subjektivnim
in objektivnim težavam bo prva slovenska hitra cesta Vrhnika—Postojna letos
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ali v začetku naslednjega leta dokončno zgrajena, odsek do Razdrtega (tudi
del Hoče—Leveč) pa predvidoma do 1974. ali 1975. leta.
Pri odcepu za Postojno«, na križišču: hitra cesta—Postojna-—Reka bo z »deteljico« izvennivojski promet in prehod na in s hitre ceste iz smeri Reka—
Razdrto in Reka—Vrhnika, .s hitre ceste pa le iz smeri Razdrto'—Postojna in
Vrhnika—Postojna. Z nove ceste na Reko kot tudi iz Postojne v obe smeri nove
ceste (Razdrto in Vrhnika) pa bo ostal še prehod v isti ravni (čez levo vozno
stran).
Vprašujem:
1. Če je to prva faza »deteljice«, kdaj bo končana celotna? Ali ne bo
sedanja rešitev na tem križišču povzročala resnih in nevarnih prometnih situacij in zastojev? Kako bodo izvedeni izstopi in vstopi na hitro cesto na ostalih
križiščih in kje?
2. Je nadaljnja izgradnja sodobnega cestnega omrežja predvsem štiripasovnih cest v celoti usklajena z družbenoekonomskimi izhodišči za gospodarjenje s prostorom, z regionalnim prostorskim načrtom oziroma urbanim
sistemom za SR Slovenijo?
3. Smo se pri načrtovanju hitre ceste že odločili kje, v katero smer bomo
nadaljevali po dograditvi sedanjih odsekov Postojna—Razdrto oziroma Hoče—
Leveč v letu 1975? (Smer Razdrto—Koper ali smer Razdrto—Nova Gorica?)
Bodo pri tem odločali sprejeti zakoni, politični ali ekonomski razlogi (verjetno oboji), sedanji in (ali) bodoči mednarodni prometni tokovi?
4. So načrti za nadaljnjo gradnjo že pripravljeni in kako je s posojili
Mednarodne banke za to gradnjo?
Janez Meglic,
poslanec prosvetno-kulturnega zbora
V zadnjem času si vse sile v naši družbi močno prizadevajo, da bi okrepili
idejno naravnanost našega šolstva, da bi pri tem povečali zavest in odgovornost
samoupravnih interesnih skupnosti, upravnih zavodov in izvršnih organov na
eni strani in šolskih vodstev ravnateljev in učiteljev na drugi strani. Pri tem
nam morajo biti v veliko strokovno' podporo znanstvene ustanove, ki se ukvarjajo s problematiko vzgoje in izobraževanja. Prav s tem namenom smo pred
leti ustanovili pedagoški inštitut.
Vprašujem, v katere konkretne akcije in kako so sodelavci pedagoškega
inštituta vključeni pri prizadevanjih za samoupravno socialistično angažirano
šolo.
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IZVAJANJE POLITIKE DRUŽBENOEKONOMSKEGA
RAZVOJA V LETU 1972 IN MOŽNOSTI RAZVOJA
V LETU 1973

I. GOSPODARSKA GIBANJA V JUGOSLAVIJI
1. Cilji in ukrepi ekonomske politike za leto 1972
1. 1. Gospodarska gibanja so bila na prehodu, iz 1971. v 1972. leto neugodna.
V lanskem letu se je pojavii velik deficit v plačilni bilanci. Zelo so se povečale
cene in življenjski stroški, pri čemer je bila inflacija za okoli trikrat večja kot
v razvitih zahodnoevropskih državah. Nadaljnje večanje nelikvidnosti je povečalo težave v medsebojnem plačevanju, kar je bistveno poslabšalo tržna merila
in kvalitativne elemente gospodarjenja. Kljub določenim pozitivnim spremembam zaradi delovanja sprejetih ukrepov v drugem polletju 1971, osnovni gospodarski tokovi niso bili stabiliziram.
Izhajajoč iz teh in drugih problemov so bih zato temeljni cilji in naloge
jugoslovanske ekonomske politike za leto 1972 opredeljeni takole: stabilizacija
gospodarskih tokov, posebno tržišča in cen, bistveno zmanjšanje deficita plačilne
bilance in povečanje deviznih rezerv, spremembe v obsegu in strukturi gospodarstva ter investicij v skladu z razvojno politiko družbenega plana Jugoslavije
za razdobje 1971—1975, hitrejši razvoj manj razvitih republik, posebno SAP
Kosova. Skupna značilnost teh nalog je v tem, da bi morali na vsakem od
omenjenih področij v letu 1972 doseči preobrat tendenc glede na gibanja v
zadnjih letih.
1. 2. Za uresničitev ekonomske politike so bili v tem letu v federaciji
sprejeti številni ukrepi na različnih področjih gospodarske aktivnosti:
— na področju plačilne bilance je bilo sprejetih vrsta ukrepov, med njimi
devalvacija dinarja, ki naj bi omejevali uvoz in pospeševali izvoz;
— glede investicij so bili sprejeti ukrepi o pologih za del neproizvodnih investicij. Poostreni so bili pogoji za spreminjanje tekočih likvidnih sredstev v
investicije;
— urejanje splošne in osebne porabe je bilo v pretežni meri preneseno
v pristojnost republik in pokrajin, ki so v svojih resolucijah predvidele, da se
proračunska in skupna poraba omeji in nadaljuje politika razbremenjevanja
gospodarstva; v juliju je bil sprejet zakon o omejitvi nekaterih virov proračunske in skupne porabe na 14!0/o nad lanskoletno;
— na področju osebne porabe &o republike in pokrajini pričele uveljavljati
družbene dogovore, ki naj bi v okvirih tekoče ekonomske politike vplivali na
delitev dohodka delovnih organizacij in gibanje osebnih dohodkov;
— sprejeti so bih ukrepi davčne politike, zlasti je bil povečan davek na
promet za nekatere proizvode;
— na področju cen so bih sprejeti v glavnem ukrepi v okviru dogovorjene
politike in predvidenega povečanja za 5,4 %>, s tem da je bilo maksimiranje cen
kasneje zamenjano z bolj elastičnimi metodami kontrole, delno tudi z liberalizacijo oen;
— med ukrepe za izvedbo ekonomske politike spadajo tudi predpisi o
nelikvidnosti, in predpisi, ki urejajo naloge koristnikov družbenih sredstev
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v negospodarskih dejavnostih. V marcu je bila izvedena multilateralna kompenzacija ;
— na področju kreditno monetarne politike je bil sprejet okvir povečanja
denarne mase za 12 "/o in odločitev o razdelitvi sredstev primarne emisije na
federacijo in republike, s tem da se del primarne emisije poveča v korist
republik;
— sprejetih je bilo tudi več sistemskih predpisov: zakon s področja zunanjetrgovinskega in deviznega sistema, zakon o družbeni kontroli cen, zakon o
narodni banki, zakon o enotnem monetarnem sistemu, zakon o financiranju
federacije, zakon o financiranju razvoja gospodarsko manj razvitih republik
in pokrajine Kosovo, zakon o poslovnem združevanju in dr.:
— sprejet je bil plan družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije od 1971.
do 1975. leta;
— v avgustu je zvezni izvršni svet obravnaval in v septembru sprejel akcijski
program za stabilizacijo, ki naj bi opredelil in konkretiziral naloge na podlagi
resolucije o ekonomski politiki za leto 1972 in zaključkov zasedanj zborov
zvezne skupščine o gospodarskih gibanjih v prvih petih mesecih letos. Osnovna
pozornost programa je na omejitvi prevelike investicijske in splošne porabe,
vzpostavljanju finančnega reda, posrednemu usmerjanju osebne porabe, postopni zunanjetrgovinski liberalizaciji ter izvajanju začrtane kreditne politike.
2. Gospodarska gibanja v letu 1972
Pri predhodnih ocenah zveznih organov, upoštevajoč dosedanje rezulate
in prisotne tendence ter delovanje vseh ukrepov ekonomske politike v tem
letu, bi bila slika gospodarskih gibanj v letu 1972 naslednja:
2. 1. Stopnja rasti družbenega proizvoda bi znašala 5,5—6,0'%, v tem povečanje industrijske proizvodnje 7—8 fl/o', kmetijstva 2,5 ®/o,. prometa 5®/» in gradbeništva 3
V družbenem sektorju bi se zaposlenost povečala za 140 tisoč delavcev; v
primerjavi z lanskim, letom se bo zmanjšalo število delavcev, ki iščejo zaposlitev
v inozemstvu.
Izvoz blaga se bo povečal okoli 13—14'%>, uvoz pa zmanjšal za 3—4®/o>.
V plačilni bilanci bo ustvarjen suficit, devizne rezerve pa bodo narasle na okrog
700 milijonov dolarjev.
Dinamika razvoja je omogočila izboljšanje položaja gospodarstva. V prvem
polletju je delež gospodarstva v delitvi dohodka znašal 67,3 n/o v primerjavi z
istim obdobjem lanskega leta, ko je bil 66,2 %>. Amortizacija je povečana za
39'%, ostanek dohodka za sklade pa za 24 °/o. Zmanjšan je delež gospodarstva
v strukturi dohodkov proračunov in skladov od 71 ®/o na 69,8 %.
2. 2. Ob teh pozitivnih dosežkih imamo v letu 1972 tudi številne probleme.
Negativne tendence iz prejšnjega obdobja še niso odpravljene. Proces stabilizacije se ne odvija tako, kot bi bilo zaželeno; nelikvidnost je večja kot lani,
cene in življenjski stroški rastejo nad predvidevanji, zmanjšujejo se rezerve
in zaloge reprodukcijskega materiala, tako da ogrožajo normalen tok proizvodnje, izgube se povečujejo (v prvem polletju znašajo okrog 2 milijarde ali
2,6 '"/o družbenega proizvoda, nepokrite izgube pa okrog 7 milijard), ne reali-
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ziraj'0 se spremembe v strukturi investicij, konkurence na trgu skoraj ni, pojavlja
se ekstenzivnost v gospodarjenju.
2. 3. Nestabilnost nia trgu ima več vzrokov. Povečanje blaga za domačo
končno porabo bo manjše kot se je predvidevalo (1,5 ®/o namesto 3,5 Vo), ker
je zmanjšan uvoz in povečan izvoz. Na drugi strani se je povpraševanje bolj
povečalo kot se je pričakovalo.
Delež osebne porabe v dohodku je povečan od 50,2 na 51,1 %>, realni osebni
dohodki pa rastejo hitreje od produktivnosti. Nominalna kupna moč prebivalstva se bo povečala za ca. 23®/#. Poleg osebnih dohodkov so večja tudi nakazila iz inozemstva in drugi viri dohodkov prebivalstva. Pri tem se nagib k varčevanju znatno zmanjšuje.
V investicijah je še bolj zaostreno finančno in materialno neravnovesje.
Prekoračitve investicijskih stroškov znašajo okrog 14 milijard, nezagotovljena
sredstva po predračunski vrednosti pa 8 milijard, in to predvsem na velikih
objektih v infrastrukturi.
Nekateri viri za splošno in kolektivno porabo so limitirani na 14 % nad realizacijo v letu 1972. Podatki o realizaciji tega določila za v,so državo še niso
znani. Znano pa je, da so vsi dohodki proračunov in skladov družbenopolitičnih skupnosti v osemmesečnem obdobju povečani za 18'%. Specifičen položaj
je v zveznem proračunu. Nekateri izdatki so močno preseženi (izvozne premije),
dohodki pa občutno pod planirano dinamiko (carine).
Osnovne naloge kreditno-monetarne politike v letu 1972 so bile usmerjene
na obvladovanje obsega denarne mase in bančnih kreditov ter emisije primarnega denarja v okvir, ki naj zagotovi izvajanje začrtane ekonomske politike,
katere osnovni cilj je odpravljanje vzrokov nestabilnosti. Dejanska gibanja
odstopajo od postavljenih ciljev in nalog stabilizacijske politike. Denarna masa
raste iznad predvidevanj, v sedmih mesecih je presegla predvideno celoletno
povečanje 12 '°/o za 9 poenov, tako da znaša letošnje povečanje 21 °/o.
Na takšno gibanje denarne mase so vplivali zlasti: hitrejša rast cen in
družbenega proizvoda od predvidevanj, suficit v devizni bilanci, hitrejša rast
izvoza in s tem v zvezi povečanje kreditov iz primarne emisije za reeskontne
kredite za izvoz, hitrejša rast prejemkov prebivalstva in s tem povezano povečanje denarne mase pri prebivalstvu. Poleg teh, v glavnem avtonomnih vplivov
pa so na rast denarne mase vplivali tudi drugi kreditnomonetarni ukrepi, zlasti
hitrejša rast kreditov poslovnih bank, zadolževanje federacije za tečajne razlike
ter neporavnane zapadle obveznosti federacije in republik do narodne banke
po izvenproračunski bilanci.
Značilna je močna odvisnost kratkoročnih kreditov poslovnih bank od
emisijskih kreditov narodne banke. Krediti narodne banke so udeleženi v
kratkoročnih kreditih poslovnih bank z okrog 50Prevelika odvisnost poslovnih bank od narodne banke zmanjšuje pri kratkoročnem kreditiranju njihovo odgovornost za ustreznoi kratkoročno kreditno politiko in utrjujejo miselnost, da je vse odvisno predvsem od kreditnih intervencij narodne banke. To se
odraža v pritisku na povečanje primarne emisije in na njenem centralnem
usmerjanju.
V pogojih povečanja izvoza, zmanjšanja uvoza, ekspanzije notranje porabe
in denarne mase je prišlo do zmanjšanja zalog. Pomanjkanje reprodukcijskega
materiala že omejuje rast proizvodnje. Iz anket v gospodarskih delovnih organizacijah je razvidno, da jih ima več kot četrtino nezadostne zaloge. V industriji
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se zaradi tega, pa tudi zaradi nelikvidnosti in tehnoloških omejitev v kapacitetah
že pojavlja težnja za zmanjšanje rasti proizvodnje.
Razlike med domačimi (maksimiranimi) nižjimi cenami in višjimi cenami
na zunanjih trgih so omogočile izvoz reprodukcijskega materiala in kmetijskih
proizvodov, ki smo jih morali kasneje uvoziti pod neugodnimi pogoji. Maksimirane cene so na domačem trgu povzročile pomanjkanje določenih vrst blaga in
desortiranost zalog. V letu 1972 so bili povečani debalansi posebno na področju
surovin, investicijskega in gradbenega materiala, mesa, blaga iz uvoza, trajnih
potrošnih dobrin in dr.
V takih pogojih je bil pritisk na cene stalen, kar je tudi posledica povečanih proizvodnih stroškov in izgub. Po sedanjih ocenah bi znašalo povečanje
cen od decembra letos okrog 10 ®/o, poprečno povečanje (poprečna stopnja inflacije) v primerjavi z lanskim letom pa okrog 14 D/o, povečanje življenjskih stroškov pa 13 % do 15 fl/o.
Taka stopnja inflacije, ki je približno trikrat večja kot v razvitejših državah
(v državah OECD okrog 4,5 l0/o), pomeni, da izgublja naše gospodarstvo korak
v konkurenčnosti na svetovnem trgu.
2. 4. Nelikvidnost gospodarstva se ne zmanjšuje, tako da je verižni vpliv
osnovnih vzrokov zajel pretežni del gospodarstva. Likvidna sredstva naraščajo
počasneje kot vrednost bruto proizvodnje. Poprečna stopnja žiro računov gospodarskih delovnih organizacij je v juliju zadostovala komaj za 4—5-dnevno
plačevanje materiala in storitev. Stopnja neporavnanih tekočih dolgov je bila
v plačilnem prometu (34 milijard) trikrat večja. Multilateralna kompenzacija je
dala evidenčno sliko nesolventnih podjetij in prenesla neporavnane obveznosti
v tokove plačilnega prometa. Od tedaj (marca letos) se je v poslovni sferi nadaljevalo širjenje medsebojnih upniško-dolžniških razmerij. Eden izmed bistvenih
pogojev tržnega gospodarstva je normalno delovanje finančnih tokov in, finančnega sistema, ki pa je v sedanjih pogojih v veliki meri ogrožen.
2. 5. Naložbe v obratna sredstva gospodarstva se bodo zmanjšale v letu 1972
za 3—3,5 »/o. Počasi se uresničujejo spremembe v strukturi investicij v osnovna
sredstva. Posebno zaostajamo pri izgradnji energetskih kapacitet ter pri surovinah in prometu.
2. 6. Iz teh ooen in podatkov se jasno vidijo problemi na prehodu iz leta
1972 v leto 1973. Ti so: globalno neravnotežje med ponudbo in povpraševanjem,
materialna in strukturna neskladja na trgu in v proizvodnih stroških, visoka
stopnja inflacije, finančni debalansi v investicijah v osnovna in obratna sredstva, povečane nekrite izgube in nelikvidnost, popuščanje rasti industrijske
proizvodnje, širjenje ekstenzivnosti v gospodarjenju, kar povzroča tudi motnje
in protisiLovja v delovanju samoupravnega tržnega sistema.
Poskusi ekonomske politike, ki naj bi odpravljali negativne tendence, se
niso pokazali kot dovolj uspešni. Res je, da so nekatere rešitve prispevale k
trenutnemu izboljšanju razmer na enem ali drugem področju gospodarske aktivnosti, vendar ni nujno-, da so ti pojavi že sami dovolj trajnega značaja. Zato se
lahko izčrpajo, ker so le delni in tudi lahko povzroče razloge za nove motnje
in novo neravnovesje. Nekateri primeri iz letošnjih gibanj so v tem pogledu
dovolj nazorni.
Dve devalvaciji v preteklem letu sta izravnali neravnovesje v valutnem
tečaju in vplivali na povečanje izvoza ter zmanjšanje uvoza (skupaj z restrik-
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tivnimi ukrepi v uvoznem režimu). Na tej podlagi se je zaradi hkratnega visokega neblagovnega priliva pojavil suficit v plačilni bilanci. Zmanjšinje uvoza,
ki je bito pogojeno predvsem z 'oblikovanjem visokih zalog uvoznega materiala in blaga pred devalvacijo, je na drugi strani zaviralo industrijsko proizvodnjo, skupno s povečanjem izvoza pa je izčrpalo blagovne sklade in ustvarilo na notranjem trgu močnejše materialno naravnovesje (ker se ni ustrezno
zmanjšalo tudi notranje povpraševanje in potrošnja), s tem pa so se povečale
tudi možnosti za močnejši pritisk na dviganje cen, kar povratno vpliva na ravnovesje valutnega tečaja in na slabitev naše mednarodne konkurenčnosti v izvozu.
Vse to' poglablja probleme na področju obvladovanja inflacijskih procesov in
s tem dodatno poslabšuje možnosti skorajšnje izvedbe ene izmed najpomembnejših nalog, to je oblikovanje enotnega in stabilnega jugoslovanskega tržišča
ob procesu liberalizacije cen. S tega stališča se tudi postavlja vprašanje možnosti zagotavljanja trajnosti sedanjih tokov v plačilni bilanci.
S politiko in režimom oen smo želeli zmanjšati intenzivnost inflacije. To
je lahko imelo v danih razmerah le kratek učinek, ker pri tem nismo obvladovali bistvenih vzrokov za naraščanje oen. Na drugi strani se kažejo posledice
takšnih ukrepov v nepremišljenem izvozu blaga, v velikih nakupih prebivalstva,
v pomanjkanju blaga, desortiranosti trga, v povečanih izgubah gospodarskih
organizacij in dr.
Prvotno začasen ukrep zamrznitve cen, ki je bil sprejet ob sorazmerno
ugodnih razmerjih med blagovnimi skladi in kupno močjo, ni bil pravočasno in
postopno nadomeščen z obljubljenim novim sistemom cen ter z vsemi drugimi
spremljajočimi ekonomskimi in sistemskimi ukrepi.
S tem, da so bili poleg drugega plačani tudi računi v finalni potrošnji, za
katere ni podlage v kreditno-manetarni politiki (tečajne razlike, dolgovi v tujini
na račun republik in drugo), skupaj z ugodnejšimi premiki v plačilni bilanci
je nastal položaj, v katerem je povečanje denarne mase preveč dimenzionirano.
Da bi do konca leta sorazmerno zavrli takšen porast denarne mase, bi morali
kvantitativno omejiti porast kreditov, čeprav to lahko še bolj zaostri nelikvidnost in prizadeva proizvodnjo- oziroma ponudbo blaga na trgu.
Uvajanje novega deviznega režima, ki bi moral pričeti delovati s sprejetjem zakona o deviznem poslovanju in zakona o kreditnih poslih s tujino, je
ponovno v zamudi zaradi nedoslednosti pri sprejemanju obeh zakonov. Nerešeni
problemi so prepuščeni urejanju dodatnim aktom, teh pa še ni. V gospodarstvu
je s tem podaljšana negotovost glede ključnega mehanizma gospodarskega sistema.
Današnje gospodarske razmere so vsekakor zapletene. Očitno pa je, da terja
situacija zelo načrtno in konsistentno nadaljnje delo na mnogih področjih gospodarskega sistema, smiselno dimenzioniranje in pravočasnost ukrepov tekoče
ekonomske politike, odpravljanje vzrokov deformacije ter boljšo organiziranost
vseh dejavnikov.
Kratkoročni in delni ukrepi ekonomske politike ne morejo obrniti trendov
v to smer, saj v danem trenutku ne gre za probleme konjunkturnega ciklusa,
temveč za globoka materialna neskladja v temeljnih gibanjih družbene reprodukcije, ki sodijo med probleme splošnih družbenih razmerij in politike.
Osrednje mesto zavzemajo med njimi motnje na področju delitve, oziroma
sedanja razmerja med' akumulacijo in potrošnjo. Ce je bil problem neugodne
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razporeditve družbene akumulacije pred družbenoekonomsko reformo v samem
gospodarstvu zaradi nesorazmerij v cenah in zaradi visoke stopnje njene centralizacije, pa tudi zaradi njenega prevelikega deleža v narodnem dohodku, gre
sedaj za nasproten pojav — za njen premajhen obseg in premajhen delež
v dohodku družbenega gospodarstva, za njeno nenehno Večletno prelivanje
v potrošnjo ter za premajhen vpliv združenega dela nad njenim trošenjem.
Zmanjšanje stopnje družbene akumulacije in njeni tokovi čedalje bolj zaostrujejo materialne strukturne probleme v gospodarstvu, kar zapleta uresničevanje perečih nalog v sedanji etapi družbenega razvoja, posebej še v položaju,
ko enostavno ni mogoče odlašati z nadaljnjim reševanjem demografskih problemov v državi in z odpiranjem novih delovnih mest tudi za tiste ljudi, ki so
iskali začasno zaposlitev v inozemstvu. Zmanjšanje akumulacije je v takih
pogojih povzročilo velike finančne debalanse v državi. Za nelikvidnostjo se
skriva pomanjkanje več deset milijard finančnih sredstev, ki se zaradi nezadostne akumulacije pojavlja pred družbo kot nevarna stihija. Tudi tako velika
stopnja inflacije predstavlja poiskus, da se z njo na višji ravni cen vzpostavi
omajano ravnovesje med potrošnjo in akumulacijo, seveda pa se s tem rušijo
napori za dejansko stabilizacijo.
Inflacija kot ena izmed negativnih oblik prisilne prerazdelitve narodnega
dohodka v korist razširjene reprodukcije postaja v naši družbeni ureditvi in
na doseženi stopnji gospodarskega razvoja, gledano dolgoročno, tudi vse večja
zavora, tako gospodarskega razvoja samega koit razvoja samoupravnih družbenih odnosov. Prv tako je pomemben izvor socialnih razlik, ki nastajajo mimo
rezultatov dela s špekulacijami na blagovnem in denarnem trgu.
Kot je iz gornjega razvidno, je na pragu leta 1973 še veliko odprtih vprašanj
in problemov. To pa je leto, ki je za uresničitev družbenega načrta Jugoslavije
v veliki meri odločilno.
Cilji ekonomske politike za leto 1972, za katero je bila skupna značilnost,
da je treba doseči preobrat v primerjavi s prejšnjimi leti na vseh pomembnih
točkah gospodarske aktivnosti, bodo uresničeni v skromnem obsegu. V celoti
bomo sicer letos kvantitativno nekoliko zavrli negativne tokove prejšnjih let,
vendar še zdaleč ne v takem obsegu, da bi lahko že govorili o njihovih kvalitativnih spremembah.
Kljub temu pa smo prepričani, da so proizvodne zmogljivosti gospodarstva
v Jugoslaviji take, da lahko v 1973. letu uspešno nadaljujemo s politiko stabilizacije in dosežemo že tudi kvalitetne premike pod pogojem, da bo družbenopolitična akcija zares konkretna, odločna in dosledno usmerjena k temu cilju.
Načrtovanje in izvajanje ekonomske politike federacije je v preteklem letu
doživelo kvalitativno preobrazbo. V skladu z ustavnimi dopolnili (amandma
XXXIII k zvezni ustavi) ustanovljeni medrepubliški komiteji so bili najvažnejše mesto, kjer so se usklajevala stališča socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin ter se določa ekonomska politika federacije. Tak
način izvrševanja gospodarskih pristojnosti federacije se je pokazal dober in
učinkovit, saj so rezultati glede na veliko število nakopičenih problemov zadovoljivi. S tem se je bistveno povečala vloga republik in avtonomnih pokrajin
v odločanju o ekonomski politiki federacije, hkrati pa tudi njihova odgovornost
zanjo. Zato smatramo, da ni pravilno za nekatere težave, ki jih imamo, kriviti
institucionalnih rešitev in zlasti ne medrepubliških komitejev, saj predstavljajo,, kolikor bomo utvarili druge predpogoje, ustrezen okvir za njihovo
uspešno reševanje.
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II. OSNOVNE ZNAČILNOSTI GOSPODARSKEGA IN
DRUŽBENEGA RAZVOJA SRS
1. Cilji in ukrepi ekonomske politike v SR Sloveniji

1. 1. Usmeritev ekonomske politike v SR Sloveniji za leto 1972 je izhajala
iz splošno jugoslovanske in slovenske ocene gospodarskih gibanj ter skupne
potrebe po doseganju višje stopnje stabilnosti.
Bistvo usmeritve te politike je v tem, da mora porabo v celoti predvsem
pa osebni dohodki ter splošna in kolektivna uporaba rasti počasneje od rasti
družbenega proizvoda. Neusklajenost porabe z razpoložljivimi sredstvi je
namreč eden od glavnih vzvodov nestabilnosti.
Družbene obveznosti gospodarstva morajo biti glede na družbeni proizvod
manjše kot v letu 1971. V ta namen je republika znižala stopnje prispevkov,
kar pomeni, da bodo stroški gospodarstva v obliki prispevka iz osebnega dohodka rasli počasneje od prispevkov in davkov občanov za financiranje skupnih
družbenih potreb.
Za dosego prerazporeditve obveznosti gospodarstva je bilo nujno spremeniti
davčni sistem in uveljaviti nov sistem družbenih obveznosti, ob zmanjševanju
obveznosti gospodarstva in povečanju obveznosti prebivalstva. V načelu so že
sprejeta izhodišča bodoče zakonske ureditve in bo zato mogoče novi sistem
uveljaviti že v letu 1973.
1. 2. V takšni splošni opredelitvi ekonomske politike je dala republika poudarek :
— pospeševalnim ukrepom na področju izvoza z ustrezno kreditno, politiko,
povečanju kmetijske proizvodnje in izboljšanju položaja kmetov (spremembe v
davčni politiki do kmetov, kreditiran je razvoja kmetijstva, zakon o združevanju
kmetov in zakon o starostnem zavarovanju kmetov), pospeševanju razvoja turizma (beneficirane in anticipirane obresti), urejanju vprašanj s področja infrastrukture (avtocesta, modernizacija železnice, gradnja energetskih objektov) in
drugemu;
— plačilu dolgov, predvsem v zvezi z izvajanjem zakona o evidentiranju
obveznosti uporabnikov družbenih sredstev;
— poravnavi obveznosti iz prenosa izvenproračunske bilance federacije na
republiko. V ta namen se uporabljajo viški in imobilizirana sredstva in se po
tej poti vmejo gospodarstvu. V okviru tega so sprejeti tudi ukrepi za plačilo
obveznosti iz investicijskih prekoračitev, ki jih sofinancira republika in republiške samoupravne skupnosti;
— vzdrževanju določenega ravnotežja v pogojih za delo in razvoj med vsemi
področji združenega dela, ob upoštevanju posebnosti in pomembnosti posameznih področij iin nujnosti reševanja posameznih problemov. V ta namen je
bila pripravljena bilanca splošne ter kolektivne porabe za leto 1972 kot evidenčna osnova, ki bo omogočala presojo skladnosti porabe s sprejeto politiko
v letu 1972;
— zmanjševanju socialnega razlikovanja in skrbi za tiste kategorije prebivalstva, ki jih inflacija najbolj prizadeva. V tem smislu vsebuje naša politika
postavke: da naj rastejo nižji osebni dohodki hitreje kot višji; otroški dodatek
je bistveno povečan; hitreje so se povečale pokojnine in valorizirali prejemki za
borce, kot odraz visokega porasta življenjskih stroškov v minulem letu; uvedeno
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je osnovno starostno zavarovanje kmetov ob finančni pomoči republike in
občin; socialne podpore iz republiškega proračuna rastejo hitreje od družbenega
proizvoda; investicije v negospodarstvo se omejujejo pretežno na šolstvo in
zdravstvo; s posebnim socialnim programom, ki vključuje subvencioniranje stanarin in družbeno pomoč pri gradnji stanovanj, se namerava ščititi predvsem
življenjska raven delavcev in upokojencev z nižjimi prejemki;
— kot instrument skladnega in smotrnega razvoja je skupščina SR Slovenije v marcu 1972 sprejela resolucijo o dolgoročnem razvoju SR Slovenije, ki
daje osnovni okvir tudi za izhodišče tekoče ekonomske politike v naši republiki. Pripravlja se tudi predlog srednjeročnega plana družbenega, razvoja Slovenije, katerega osnutek je že bil v široki javni razpravi.
1.3. Materialni okvir teh ciljev in ukrepov so bili dani z naslednjimi
predpostavkami:
družbeni proizvod naj bi se v letu 1972 realno povečal za 6,5 '°/o (družbeni
sektor 6,8 a/o, v tem fizični obseg industrijske proizvodnje 7—8 *°/(>). Izvoz blaga
bi se povečal za 11—13 %». število zaposlenih v družbenem sektorju bi se povečalo za 2 »/o in produktivnost dela za 4—5 ®/o. Ob postopnem umirjanju tržišča
se je računalo, da bo splošna raven cen za 12 ®/o višja kot v letu 1971, tako
da bi se nominalni družbeni proizvod povečal za 18—20Sklad osebnih dohodkov v družbenem sektorju naj bi rasel za en poen počasneje kot družbeni
proizvod, torej naj bi rast znašala 18—19'%. Ob predvidenem povečanju cen
življenjskih potrebščin za 14 '%■ bi to pomenilo, da bi se realni osebni dohodki
na zaposlenega povečali za 1,5'%, torej znatno manj kot produktivnost dela.
2. Gospodarska gibanja v Sloveniji v letu 1972
2. 1. Gibanja v osmih mesecih letošnjega leta dopuščajo oceno, da bo v Sloveniji v letu 1972 povečanje proizvodnje in gospodarske aktivnosti nad predvidevanji. Industrijska proizvodnja je v osmih mesecih za 8,5'%» višja kot v istem
obdobju lanskega leta; po ocenah bo tudi v tem letu doseženo povečanje za
'8—9 %». Povečanje proizvodnje nad predvidevanji je predvsem rezultat povečanja izvoza, saj je okoli tri četrtine povečanja proizvodnje odpadlo na povečan
izvoz.
Ob ugodnih gibanjih industrijske proizvodnje se javljajo v gospodarstvu
nekatere kritične točke, predvsem zaradi hitrejšega naraščanja stroškov in
zaradi pomanjkanja raznih vrst reprodukcijskega materiala, tako da prihajajo
na mejo rentabilnosti in v izgube nekatere delovne organizacije, ki lani niso bile
v težavah. V oskrbi z energijo je trenutno situacija ugodna, v perspektivi pa
se kažejo problemi, če ne bodo pospešena dela v zvezi z gradnjo novih proizvodnih zmogljivosti.
Prve globalne ocene obsega kmetijske proizvodnje v letu 1972 kažejo, da
bo raven proizvodnje za okoli 2 %> večja kot v preteklem letu, kar je pod dinamiko, ki jo predvideva srednjeročni program. Pri tem pa je pomembno, da
je taka raven dosežena skladno s programom razvoja, s povečanjem živinorejske
proizvodnje in proizvodnje krme, kar daje ugodne obete za proizvodnjo v naslednjem letu.
Čeprav so zmogljivosti gradbenih podjetij, poprečno vzeto, polno zasedene,
v gradbeništvu zaostajamo, posebno pri stanovanjski graditvi, na kar je deloma
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vplivalo tudi pomanjkanje cementa in drugih gradbenih in instalacijskih materialov.
Obseg prometnih storitev se razvija skladno z naraščanjem proizvodnje.
Kljub ugodnemu povpraševanju po prometnih storitvah pa v vseh panogah prometa akumuiativnost pada, železnica pa ima v prvem polletju visoko izgubo,
ki se bo po ocenah do konca leta še povečala.
2. 2. V letu 1972 je dosežen pomemben preobrat v zunanjetrgovinskih tokovih. Izvoz blaga se je povečal v osmih mesecih za 33 °/o, uvoz pa je padel
za 5 ,0/oi. Postopno zmanjševanje dinamike naročil za izvoz, povečanje domačih
cen in s tem zmanjšanje konkurenčnosti na zunanjih tržiščih ter zmanjšane
zaloge blaga kažejo^, da se bo v drugem po-lletju stopnja naraščanja izvoza zmanjšala. Predvideva se, da bo v vsem letu izvoz blaga in storitev večji za 20®/»,
v tem izvoz blaga za 27 '°/o; uvoz blaga in storitev pa bo zmanjšan za okoli
4'% glede na leto 1971.
2. 3. Zaposlenost se je v družbenem sektorju povečala v prvih sedmih mesecih za 4,1 %», kar je znatno nad predvidevanji. Takšno gibanje vodi v postopno
zmanjševanje števila nezaposlenih, pa tudi v tujini se zaposluje vse manj
naših delavoev. Na osnovi padajočih tendenc v dinamiki zaposlovanja ocenjujemo, da se bo povečalo število zaposlenih v vsem letu za okoli 3,7 '°/o. Tako
lahko pričakujemo tudi zadovoljivo rast produktivnosti dela v družbenem sektorju za okoli 4—4,5 '%>.
2.4. Na razvoj povpraševanja bistveno vplivajo osebni prejemki prebivalstva. Ti so se v prvih osmih mesecih povečali za 26 l%, v tem neto osebni
dohodki za 23 i0/oi, znatno bolj, čeprav počasneje kot v letu 1971, pa naraščajo
ostali osebni dohodki in prejemki (dnevnice, pavšali, avtorski honorarji itd.).
Zaradi valorizacije pokojnin ter bistvenega povečanja otroških dodakov so se
močno povečali socialni prejemki prebivalstva.
Ooenjujemo, da bo masa osebnih dohodkov v letu 1972 za okoli 24 °/o višja
kot v preteklem letu, osebni dohodki na zaposlenega pa za okoli 20 °/o. Porast
mase osebnih dohodkov iz tekoče delitve dohodka pa bo po ocenah na podlagi
periodičnih obračunov nižji — okoli 21 *V». Izplačani osebni dohodki vsebujejo
namreč tudi izplačila na račun leta 1971, ko1 so bili do oktobra osebni dohodki
limitirani. Po uveljavitvi samoupravnih. sporazumov je prišlo do hitrejšega
naraščanja in usklajevanja osebnih dohodkov, kar se deloma odraža tudi v letošnjih izplačilih osebnih dohodkov. Ob ocenjenem povečanju oen življenjskih
potrebščin za 17 l0/o bodo poprečni izplačani realni osebni dohodki povečani za
okoli 2®/o ob povečani produktivnosti dela za okoli 4—4,5 "/o. Kolikor v prihodnjih mesecih ne bo prišlo do bistvenih sprememb, temveč se bodo vršila le
najnujnejša usklajevanja cen, pričakujemo ob umirjenejšem naraščanju fizičnega obsega proizvodnje povečanje družbenega proizvoda v vsem letu za okoli
23—24
Tako kot v preteklih letih je torej v Sloveniji tudi za leto 1972 značilna
nižja rast realnih osebnih dohodkov od produktivnosti dela, medtem ko kažejo
gibanja v Jugoslaviji nasprotno tendenco — realni osebni dohodki naraščajo
hitreje od družbene produktivnosti dela. To kaže, da je z družbenimi dogovori
in s samoupravnimi sporazumi vsaj do neke mere obvladano gibanje osebnih
dohodkov in da v letošnjem letu v SR Sloveniji ni potreben poseben intervencijski zakon, ki bi zagotavljal nižjo rast nominalnih osebnih dohodkov od rasti
nominalnega družbenega proizvoda; treba pa bi bilo takoj začeti z nadaljnjim
izgrajevanjem sistema družbenega usmerjanja s tem, da se v samoupravne spo-
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razume vgradijo takšna merila, ki bodo zagotavljala realizacijo ustavnih dopolnil
ter sprejetih ciljev in nalog ekonomske politike.
2. 5. Na področju splošne porabe je bila izvršena z republiškim zakonom
omejitev, tako da so posamezni nosilci omejeni z absolutnim zneskom, v okviru
katerega lahko oblikujejo svojo politiko. Ti okviri so nekoliko višji, kot je začrtano z zvezno resolucijo, slonijo pa na družbenih in samoupravnih dogovorih,
tako glede delitve osebnih dohodkov kot tudi glede izvajanja socialne politike.
Pritok dohodkov iz avtonomnih virov za splošno porabo kaže, da predvidene
ocene za leto 1972 ne bodo bistveno presežene; v republiškem proračunu in pri
računu za izravnave v gospodarstvu pa se predvideva oelo izpad dohodkov.
2. 6. Ukrepi za zmanjševanje vseh oblik povpraševanja v realnejše okvire
kažejo največji učinek pri gibanju (plačanih) investicij, ki so v osmih mesecih
večje za 10,8%> kot v istem obdobju lanskega leta.
Sodeč po gibanju materialnih faktorjev investicijske potrošnje, sklepamo,
da dinamika finančnih tokov ne spremlja v celoti, stvarne investicijske izgradnje in da del investicij temelji na nadaljnjem povečanju medsebojnih obvez
(kontrola vseh investicij v teku bo izvršena v oktobru letos). Dejansko izvršene
investicije v letu 1972 bodo višje od evidentiranih efektivnih izplačil, vendar
bodo po oceni še vedno' zaostajala za okrog 3 poene za gibanjem nominalnega
družbenega proizvoda. Zato bi bile nadaljnje restrikcije v smeri globalnega
učinkovanja na investicije lahko usodne za dinamiko gospodarske rasti v prihodnjih letih.
2. 7. Kljub ukrepom za ublažitev efekta devalvacije na cene, prihaja vedno
bolj do izraza podražitev uvozne substance in s tem pritisk za dvig cen. Pri tem
je treba poudariti, da sistema ni, politika cen pa je nejasna in še neizdelana,
nejasno je, kako in na katerih področjih se bodo pri oblikovanju cen uporabljali
posamezni kriteriji, vgrajeni v sistem cen (kriterij zunanjetrgovinskih cen, kriterij razvojne politike, stroškovni kriterij).
Ocenjujemo, da bo raven cen decembra 1972 v primerjavi z decembrom 1971
pri cenah proizvajalcev industrijskih izdelkov višja za 8—9 %», pri cenah proizvajalcev kmetijskih pridelkov za 19—20®/»; pri oenah na drobno za 11—12®/#,
pri storitvah za okoli 12 °/o in pri cenah življenjskih potrebščin za okoli 15
Poprečno letno povečanje globalne ravni cen bi tako znašalo v letu 1972.14 do
15 '°/o, povečanje cen življenjskih potrebščin pa 17 °/o.
2. 8. Glede materialnega položaja gospodarstva kažejo polletni obračuni, da
je gospodarska aktivnost v letošnjem letu nekoliko popustila, tako da je narastel
celotni dohodek v I. polletju za 21'%, medtem ko je bil v letu 1971 29 '%>. Porabljena sredstva so tudi letos rasla nekoliko hitreje kot celotni dohodek, torej
se zvišani stroški niso mogli v celoti prenesti na prodajne cene blaga in storitev, posledica tega pa je relativno zmanjšanje dohodka. V dohodku za delitev
so narastle zlasti zakonske in pogodbene obveznosti, zlasti amortizacija. Zaradi
revalorizacije osnovnih sredstev se je povečala amortizacija za 42,5 !%». Skupno
povečanje ostanka dohodka za sklade (brez obveznega posojila za manj razvita
področja) in amortizacije, torej povečanje reproduktivne sposobnosti gospodarstva znaša 22 '"/o ob povečanju družbenega proizvoda za 23 °/o.
Delež bruto podjetniške akumulacije v družbenem proizvodu se je nekoliko poslabšal, in sicer zaradi predolgo trajajoče zamrznitve cen, nelikvidnosti in
visokih materialnih stroškov ter povečanje zakonskih in pogodbenih obveznosti.
Izgube so se zaradi nedoseženega dohodka in pri substanci v letošnjih šestih mesecih v primerjavi z istim obdobjem lani povečale za 40 %> in so zna-
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šale 128,5 milijona din. Struktura izgub se je v letošnjem letu izboljšala, saj
odpade od izgube v tekočem letu na izgube pri substanci1 le 1 '%>, lani ob tem
času pa 24'°/o. Več kot polovico izgub (77,1 milij. din) nosijo železniška transportna podjetja. Istočasno pa je železnica zaradi revalorizacije osnovnih sredstev
iztočila 115,7 milijona din amortizacije, kar je za 40,9 milijona več kot v prvem
polletju lanskega leta. Na industrijo, ki je bila do zdaj osnovni nosilec izgub,,
odpade le slaba petina. Nosilci izgub po lanskoletnih zaključnih računih, tj.
elektroenergetska podjetja, po podatkih letošnjih periodičnih obračunov niso
poslovah z izguboi. To pa zato, ker v gornjih podatkih ni zajeto združeno podjetje elektrogospodarstva Slovenije, ki ima 75,5 milijona izgube. Pri tem pa so
elektroenergetska podjetja izločala v prvem polletju letos1170,8 milijona amortizacije ah za 71,9 milijona več kot v istem času lami, oziroma za 10,3 milijona
več od predpisane.
Nelikvidnost pospešujejo in poglabljajo nekrite izgube, predvsem pa povečan obseg poslovanja, ki nima kritja ne v lastnih sredstvih ne v kreditih. Gospodarske organizacije si pomagajo tako, da zadržujejo plačila, ki prispejo v
plačilo ob pogodbenih rokih. Posledica teh nepravilnosti je tudi v Sloveniji porast terjatev na 25,9 milijarde din ali za 21°/», obveznosti pa na 17,9 milijarde
din ali za 22 *°/o. Presežek terjatev nad obveznostmi se je v letošnjem letu povečal
od 6810 na 8019 milijonov din ali za 18 °/o. Vezava obratnih sredstev gospodarstva v terjatvah tako preprečuje normalno reprodukcijo in modernizacijo..
Podatki za posamezne delovne organizacije, ki jih je dala multilateralna kompenzacija, potrjujejo ugotovitev, da je velik del dolgov skoncentriran na nekaj
velikih in večjih organizacij, saj je odpadlo 25,5 :°/o prijavljenih dolgov na 1,9 V o
vseh prijaviteljev dolgov. Istočasno je nepričakovano veliko delovnih organizacij izšlo iz kompenzacije z negativnim saldom. Med 597 organizacijami z negativnim saldom v višini 1361 milijonov din odpade na 6 organizacij, ki so izkazale negativni saldo večjega od 30 milijonov din, kar 356 milijonov ah 26 %
celotnega negativnega salda (Emona, Metalna, Slovenija vino, Impol, Savske
elektrarne, 2TP Postojna).
2. 9. Kreditno-monetarna politika NB Slovenije v letu 1972
Razen prenesenih nalog od NBJ je narodna banka Slovenije izvrševala
reeskontno politiko SR Slovenije v okviru kvote, ki je bila nanjo« prenesena s
kreditno-monetarno proj ekcijo.
Kredite iz republiške emisije usmerja narodna banka Slovenije v skladu
z odlokom o selektivnih namenih kreditov iz republiške primarne emisije predvsem za spodbujanje izvoza, prodajo opreme na kredit, sezonske zaloge nekaterih kmetijskih proizvodov in pitanje goved.
V juliju je bil opravljen prenos kreditov NBJ na republiške narodne banke.
Prenos je bil izvršen po kriteriju sedeža končnega koristnika kreditov. Poslovnebanke bodo v bodoče koristile tudi kredite drugih republiških narodnih bank,,
če bodo dajale kredite, sposobne za reeskont komitentom izven Slovenije.
Udeležba kreditov NB v kratkoročnih kreditih poslovnih bank je v teku
leta padla za SR Slovenijo močneje kot v merilu Jugoslavije, čeprav je še vednoi
visoka in dosega v merilu Jugoslavije per 30. 6. 46,9 lo/o', v Sloveniji pa 35,2 Vo>.
Udeležba Slovenije v nemonetarnih depozitih je rastla hitreje od porasta kre—
1
Izgube pri vrednosti substance nastanejo, ko celotni dohodek ne zadošča niti
za kritje vseh porabljenih sredstev, in ostanejo nepokrite pogodbene ter zakonske
obveznosti ter obračunani osebni dohodki.

Priloge

351

ditov NB poslovnim bankam. Zato je udeležba gospodarstva Slovenije v neto
primarni emisiji padla od 4'% v začetku leta na 2,9 % konec julija 1972.
2. 10. V okviru regionalnega razvoja SR Slovenije je posebnega pomena
postopno zmanjševanje razlik v stopnji gospodarske razvitosti posameznih območij. Ta pristop je prisoten praktično v vseh dokumentih in programih, ki so
že sprejeti ah pa so v pripravi v zvezi s kratkoročnim, srednjeročnim in dolgoročnim razvojem Slovenije. Ukrepi za pospešen razvoj manj razvitih območij so
vključeni tudi v letne programe republiških skladov in samoupravnih interesnih
skupnosti. V letu 1972 so že bili doseženi določeni rezultati pri postopnem ustvarjanju boljših pogojev razvoja na teh območjih. Lahko rečemo, da je celoten si, stem že začel delovati in da začenjamo na teh področjih z izgradnjo mnogih
gospodarskih in drugih objektov, ki bodo pospešili njihov razvoj.
3. Materialni pogoji družbenih dejavnosti v SR Slovenije v letu 1972
3. 1. Za zagotovitev potrebnih sredstev namenjenih za splošno in kolektivno
porabo v letu 1972 je bilo sprejetih v SR Sloveniji več ukrepov. Njihov namen
je bil, da se poraba zadrži v okviru možnosti, obenem pa zagotovi družbenim
dejavnikom materialna osnova za izvedbo) njihovih programov po družbeno dogovorjeni prioriteti.
Samoupravni sporazumi in družbeni dogovori, ki so bih sklenjeni za večino
družbenih dejavnosti, so bih zasnovani na predvidenih stopnjah rasti družbenega proizvoda ter predvidenih rezultatih gospodarjenja v letu 1972. Tak sistem
dogovarjanja za financiranje družbenih dejavnosti in omejevanja v dogovorjene
okvire je prispeval k stabilnejšim razmeram v gospodarstvu in v družbenih dejavnostih.
Z uveljavitvijo sprejetih predpisov o omejitvi dela splošne porabe ter dogovorov in priporočil, ki so jih sprejele skoraj v,se družbenopolitične skupnosti,
je bilo predvideno, da bo skupna prispevna stopnja prispekov in davkov iz OD
v letu 1972 nižja kot je bila v letu 1971. Zaradi višje uveljavljenih stopenj v
skupnosti zdravstvenega zavarovanja za poprečno 0,91 poena je prišlo do večje
skupne obremenitve.
Družbenopolitične in samoupravne skupnositi so že v začetku leta ob sprejemanju instrumentarija za obremenitev gospodarstva upoštevale sprejeta priporočila ter družbene in samoupravne odločitve uskladila tako, da zajemajo
sprejeti plani dejanski obseg sredstev, ki je namenjen za porabo v letu 1972.
Edino večje odstopanje navzgor imajo skupnosti zdravstvenega zavarovanja.
Pokazovalci o pritoku dohoidkov iz samostojnih virov za splošno porabo
kažejo, da predvidene ocene za leto 1972 ne bodo bistveno presežene. Družbenopolitične skupnosti pa glede na slabe poslovne uspehe nekaterih delovnih organizacij le-te oproščajo plačevanja davka iz osebnih dohodkov.
Pri oceni dohodkov za splošno in kolektivno porabo v osmih mesecih leta
1972 ugotavljamo, da se nekateri ukrepi, sprejeti za stabilizacijo gospodarskih
gibanj, tržišča in cen ter ukrepi na področju davčne politike že odražajo pri
oblikovanju virov sredstev za posamezne porabnike.
Zato se globalna ocena dohodkov različno odraža pri posameznih uporabnikih.
Po podatkih SDK je v SRS obračunano iznad 14
doseženih dohodkov
glede na leto 1971 ter odvedeno po 8-mesečni realizaciji 5,7 milijona din, in
sioer za proračune občin. Za uporabnike sredstev, ki sta jim stopnja in znesek
omejena z republiškim zakonom, je predvideno, da se sredstva izločajo na
poseben račun, ko se z zakonom predviden znesek doseže. Po oceni dotoka bo
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presežek pri otroškem varstvu okoli 5,2 milijona in pri republiški izobraževalni
skupnosti okoli 14,6 milijona, so pa z veljavnimi zakoni že usmerjeni.
3. 2. Na področju zdravstva in socialnega varstva je dosežena predvidena
realizacija dohodkov na osnovi družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov. S tem je omogočena konsolidacija odnosov na tem področju. Vendar
glede na omejitev porabe še ni bilo mogoče do sedaj realizirati teh dogovorov.
Vendar je treba opozoriti, da kljub dobrim tendencam v reševanju socialnih razlik ne bodo doseženi predvideni učinki. Socialne dajatve bodo močno
razvrednotene zaradi gibanja življenjskih stroškov, kar hkrati onemogoča solidno konsolidacijo teh dajatev.in njihovo sistemsko razvijanje.
Stroški zdravstva niso vezani le na gibanje življenjskih stroškov, ampak
tudi na povečanje fizičnega obsega potreb po zdravstvenih storitvah, ki jih je
narekoval nepredvideno večji obseg storitev, izvirajoč, iz povečanega števila zaposlenih. Stroški zdravstva so bili v zadnjem letu močno podvrženi tudi vplivu
povečanja oen zdravil za nove proizvode. Tudi delna ali popolna sprostitev cen
komunalnih storitev, prehrambenih in ostalih artiklov je zdravstvo močno prizadela.
Na izvajanje investicij, ki so zdaj v glavnem prenesene iz proračunov družbenopohtičnih skupnosti v sfero zdravstvenega zavarovanja, bodo vplivala družbenoekonomska gibanja. Zaradi prenosa investicij se na videz kaže, da je potrošnja v zdravstvu večja, ker so investicije zajete v prispevni stopnji za zdravstveno zavarovanje.
Socialno varstvo je pod vplivom omejitve proračunske potrošnje v precejšnji
meri stagniralo, saj številne občine niso zmogle realizirati niti družbenega dogovora o družbenih denarnih pomočeh. Ta družbeni dogovor, ki je bil sprejet
in podpisan na ravni republike, bodo občine podpisale do konca tega leta. Vendar je vprašanje, ali ga bodo vse v celoti tudi realizirale, saj ponekod ne bodo
mogli izpolniti obveznosti, ki jih dogovor nalaga. Tudi ostale socialne dajatve
ne sledijo v celoti povečanim življenjskim stroškom.
Otroško varstvo je doseglo pomembne premike v realizaciji in uresničevanju
programsko zasnovanih in opredeljenih ciljev. Povečane denarne dajatve v obliki
povečanega otroškega dodatka upravičencem z nizkimi prejemki so bile sprejete
izredno pozitivno. Pravico do otroškega dodatka je pridobilo precej več upravičencev, kot je bilo predvideno, in tako so se povečali tudi izdatki sklada za
otroški dodatek. Kot pomemben ukrep v otroškem varstvu je bila uveljavljena
socialna pomoč revnim kmečkim otrokom, za kar je republiška skupnost otroškega varstva namenila posebna sredstva.
Tako za zdravstveno kot za socialno in otroško varstvo so v Sloveniji sklenjeni družbeni dogovori in samoupravni sporazumi, ki v duhu ustavnih dopolnil
določajo obseg te specifične splošne porabe.
3. 3. Na področju prosvete in kulture so se uresničevala sprejeta stališča za
letošnje leto v naslednjih smereh:
— izdatki na področju izobraževanja, znanosti in kulture so v okviru razpoložljivih sredstev in ne presegajo dogovorjenega obsega;
— osebni dohodki so na teh področjih urejeni s samoupravnimi sporazumi
v okviru družbenega dogovora. Dosegajo do 95 ®/o normativov po sporazumih in
v več panogah celo precej zaostajajo;
— dogovorjena finančna sredstva za izobraževanje, znanost in kulturo so
v celoti zagotovljena;
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— realizirana je povečana udeležba pri gradnji osnovnih šol, izpeljana
družbena akcija za izboljšanje materialnega stanja srednjih in strokovnih šol,
nadaljuje se izgradnja objektov na področju visokega šolstva, nekaj manjših
investicijskih posegov je bilo omogočenih tudi na področju kulture in telesne
kulture.
V osnovi so bolj urejeni materialni pogoji vplivali na večjo aktivnost delavcev na področju izobraževanja, znanosti in kulture pri strokovnem delu in kvaliteti.
Na področju izobraževanja ostajajo problemi, katerih reševanje je dolgoročnejše: povečanje obsega in uspešnosti šolanja na vseh stopnjah in oblikah
izobraževanja; povečanje števila in izboljšanje kvalifikacijske strukture pedagoškega kadra; modernizacija izobraževalnega sistema in učnih programov; razvijanje sodobnih izobraževalnih centrov; pomoč nadarjenim socialno šibkim
učencem, da nadaljujejo šolanje na višjih stopnjah; nadaljnja postopna in planska izgradnja šolskega prostora.
Na področju raziskovalne dejavnosti so v jedru problematike izobraževanje
in specializacija raziskovalnih kadrov, razvijanje sistema informatike, spodbujanje izumiteljstva in racionalizatorstva, skrb za racionalno uvajanje računalništva, tehnično opremljanje raziskovalnih institucij in njihova medsebojna delovna povezava.
Na področju kulture je osnovni problem organizacijsko in vsebinsko utrjevanje dela nedavno ustanovljenih kulturnih skupnosti, da bi mogle uspešneje
prispevati k večjemu razširjanju in dostopnosti kulturnih dobrin,, k razvijanju
kulturnih dejavnosti in zmanjševanju razlik v kulturni razvitosti, za pospeševanje izvirnih in vrhunskih umetniških stvaritev, za varovanje kulturne dediščine,
za kulturno delo med zamejci, izseljenci in delavci na tujem ter za izmenjavo
kulturnih dosežkov z drugimi narodi.
Razreševanje teh vprašanj sodi med naloge samoupravnih skupnosti, kar bo
potrebno še uskladiti z ustavnimi dopolnili; v določeni meri pa tudi S pristojnostjo republiških predstavniških in upravnih organov, upoštevajoč pri tem cilje,
okvire in prioritete srednjeročnega družbenega plana razvoja SR Slovenije v
letih 1971—1975.
3. 4. Republiški proračun
Iz dohodkov republike (po odvodu kotizacije za federacijo) se financira
splošna in kolektivna poraba, del dohodkov pa se usmerja na poseben račun za
izravnavanje v gospodarstvu.
Na podlagi podatkov devetmesečne realizacije doseženih dohodkov se ocenjuje, da bodo nekateri dohodki preseženi — in to v manjšem obsegu republiški
davek iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja za 6 Vo (7,7 milijona din), republiški davek po posebni stopnji iz dopolnilnega delovnega razmerja za 7 °/o
(9,7 milijona din) in prispevek od sklada skupne porabe za okoli 40 '%», kar pa
pomeni le 7 milijonov din. Tako znašajo vsa povečanj,a 24,4 milijona dinarjev.
Izpad dohodkov se na drugi strani predvideva pri republiškem davku iz
osebnega dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi odstopa tega davka občinam
na poplavljenih območjih za 10 !0/», kar predstavlja po grobih ocenah 2 milijona
dinarjev. Večji izpad ca. 13 °/o (115 milijonov din) pa se predvideva pri zveznem
prometnem davku od prometa blaga na drobno in storitev, pri dohodkih od
sodnih taks pa za 45 °/o (31 milij. din). Ta dva vira vplivata tako, da je pričakovati, da planirani dohodki ne bodo v celoti doseženi, medtem ko obnašanje pro23
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metnega davka, tržišča in cen ni mogoče v zadnjih mesecih leta bolj realno
oceniti.
Izpada dohodkov in nujnih potreb po dodatnih sredstvih v proračunu ne
bo mogoče v celoti nadomestiti s prihranki ali administrativnimi ukrepi omejitve proračunske potrošnje. Potrebno pa je med izdatki, ki jih mora opraviti
proračun še v letu 1972 in izdatki, ki jih račun za izravnave ni več dolžan izvršiti (regres za umetna gnojila 40 milijonov so ostali v pristojnosti federacije,
vračilo rezervnemu skladu za plačano cepivo proti črnim kozam, 5,5 milijona
din od imobiliziramih sredstev iz leta 1971), izvršiti proračun med letom nastalih sprememb in tako zagotoviti:
— plačilo razlike za leto 1971 po obračunu republiške skupnosti za invalidsko-pokojininsko zavarovanje 75 %> del za beneficirane pokojnine v višini 22,5
milijona din. Poleg tega pa je potrebno za leto 1972 povečati višino akontiranih
sredstev za te namene po republiških predpisih za najmanj 5,5 milijona. Zadnji
znesek bi v skrajnem primeru, če ga nikakor ne bo- mogoče pokrivati v letu
1972, morali zagotoviti že v prvih mesecih leta 1973,
— za upravičene zahtevke republiških organov iz sredstev za nove namestitve in za realizacijo 95'%» samoupravnega sporazuma je potrebnih dodatnih
5,2 milijona dinarjev, kar je bilo med letom za posebne namene in potrebe
RSNZ iz teh sredstev porabljeno 3,5 milijona dinarjev,
— za pokritje stroškov nadomestnih volitev v letu 1972 in povečanih bančnih stroškov zaradi spremenjene tarife je potrebno zagotoviti 600 000 din,
— po odloku, ki ga je sprejela skupščina SRS na seji 10. aprila 1972 o plačilu cepiva proti črnim kozam, se zavezuje proračun, za vračilo zneska 5,828.831,35
din v rezervni sklad z istočasnim znižanjem dotacije posebnemu računu sredstev SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu. Ta račun pa si tako znižano
dotacijo poračuna z imobiliziranimi sredstvi iz leta 1971, ki so bila vplačana
računu od skupnosti zdravstvenega zavarovanja,
— zagotoviti bo potrebno sredstva za kompenzacije za kruh.
Vsa medsebojna poračunavanja med republiškim proračunom in posebnim
računom za izravnave se prikažejo v zaključnem računu proračuna in posebnega
računa za leto 1972.
3. 5. Finančni načrt posebnega računa za izravnavanja v gospodarstvu in za
pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti za leto 1972 predvideva 1.221,1
milij. din dohodkov in prav toliko izdatkov.
Pri izvrševanju tega finančnega načrta je potrebno upoštevati določena nerešena vprašanja:
— merila za prenos obveznosti in sredstev po neproračunski bilanci federacije še vedno niso dokončno dogovorj.ena med republikami in avtonomnima
pokrajinama. To je onemogočilo izvršiti natančno knjigovodsko primopredajo
in vpeljavo točne evidence o večletnih obveznostih in prilivih sredstev,
— poravnave obveznosti po neproračunski bilanci, in to predvsem za inozemska posojila in kredite, se opravljajo v pretežni meri na podlagi začasnih
ključev za akontacije,
— manjši priliv sredstev je tudi zaradi neplačanih a dospelih anuitet in
— počasnejšo dinamiko priliva dotacij iz republiškega proračuna.
Zaradi teh razlogov je pričakovati, da bo račun za posege v zadnjem trimesečju letošnjega leta v poravnavanju obveznosti v zaostanku, kar bo povzročilo težave. Ob upoštevanju, da se morajo obveznosti izvršiti v naslednjem letu,
če niso izpolnjene v predvidenem obdobju, je realno predvidevanje, da bodo po-
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trebni premiki v letošnjem letu dospelih obveznosti, na obveznosti v prihodnjem
letu ali pa njihovo pokritje iz dodatnih virov.
3. 6. Izvršni svet še ne more z vso gotovostjo oceniti, kakšna bo za leto 1972
končna bilanca dohodkov in izdatkov vsesplošne porabe. Pri dohodkih je položaj
negotov, zlasti pri tistih koristnikih, ki so pretežno vezani na prometni davek,
ker ni računati, da bi bil v celoti dosežen. Hkrati pa je gotovo, da. bodo tisti
koristniki, ki so predvsem vezani na prispevek od osebnega dohodka, svoje dohodke presegli. Pri izdatkih pa je že sedaj gotovo, da bodo večji od predvidenih,
zlasti v republiškem proračunu, in to zaradi večjih izplačil za poravnavo obveznosti izvenproračunske bilance federacije, zaradi obveznosti do socialnega zavarovanja in zaradi kompenzacije za kruh.
Spričo* takšnega stanja je še posebno pomemben sklep skupščine, da ob začetku leta dogovorjene vsote za posamezne koristnike splošne porabe pomenijo
zgornji limit, v katerem se morajo vsi gibati. O uporabi eventualnih presežkov
iznad te vsote veljajo določila zakona, o eventualnih spremembah bi se dogovorih in sporazumeli, ko bo znana celotna bilanca vseh dohodkov in izdatkov
splošne porabe. Izvršni svet je prepričan, da bo to možno storiti na podlagi
enakopravnega, demokratičnega in na dejstvih slonečega družbenega dogovora
in sporazumevanja, upoštevaje pri tem stvaimo stanje, medsebojno odvisnost in
skupne interese gospodarstva in vseh koristnikov splošne porabe.

III. PRVA OKVIRNA IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE EKONOMSKE
POLITIKE V NASLEDNJEM LETU
1. 1. Glavna naloga ekonomske politike v naslednjem letu bi bila, da bomo
s celovitimi ukrepi ustvarili pogoje za stabilnejša gospodarska gibanja in za
takšno stopnjo akumulacije, ki bi lahko že v naslednjem letu prispevala k omilitvi raznih oblik materialnega in finančnega neravnovesja in k odpravljanju
družbenih protislovij. To bi ustvarilo možnosti, da bomo postopno odpravili
globalna strukturna in stroškovna neskladja. Pritisk na cene bi začel v takšnih
okoliščinah popuščati, čeprav ne toliko, da bi se stopnja inflacije lahko bistveno
zmanjšala. Pred očmi je treba namreč imeti dejstvo1, da so materialna nesorazmerja velika in da se učinki večjega celotnega ravnovesja pokažejo približno
šele po enem letu. V takih pogojih bi se šele v letu 1974 začel širši in ostrejši
proces zmanjševanja stopnje inflacije. Enako bi se lahko začel odločneje reševati
tudi problem nelikvidnosti, čeprav delovanje finančnega sistema še vedno ne bi
bilo zadovoljivo v smislu primernih razmer za tržno gospodarstvo in tržna razmerja.
Gospodarska politika bi morala v naslednjem letu doseči svoje osrednje
cilje: stabilnejša in uravnovešenejša gibanja kot izboljšanje akumulativnosti
gospodarstva ob zagotovitvi večjega vpliva združenega dela na kroženje družbenih sredstev — ob ozkem konceptu in programu ter njegovi dosledni, disciplinirani izvedbi in tudi odpovedovanju nerealnim željam. To zahteva veliko
prilagajanje v politiki potrošnje cele družbe, tej smeri vgrajenim instrumentarijem politike dohodka in davčne politike, zahteva samoupravno in družbeno
akcijo v zmanjševanju stroškov gospodarstva in družbe kot celote, zahteva
ustrezno plačilno bilančno politiko, politiko cen, kreditno-monetarno politiko
in drugo.
23«
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Istočasno je nujno vgrajevati spremembe, prilagoditve pa tudi hitreje uveljavljati sprejete rešitve na posamezna področja gospodarskega sistema (v zunanjetrgovinskem sistemu, v politiki dohodkov, v kreditnomonetarnem in deviznem sistemu, v .sistemu formiranja cen, v sistemu razširjene reprodukcije, v
sistemu planiranja itd.)- Letošnji napredek, čeprav ne zadovoljuje, omogoča
hitrejši korak naprej, seveda ob večji organiziranosti in učinkovitosti.
Pri vsem tem je čas pomemben dejavnik gospodarskih dogajanj. Nadalje
kopičenje problemov bi utegnilo kot stihija vsiliti takšne rešitve, ki bi se
bistveno odmaknile od načel, na katerih se morajo nadalje razvijati družbenoekonomski sistem in družbeni odnosi.
Glede na dosežene rezultate v letu 1972 ter glede na predvidevanja osnutka
srednjeročnega plana kažejo prve predhodne orientacijske ocenie, da bi v letu
1973 mogli pričakovati rast družbenega proizvoda po stalnih cenah za okoli 7 %».
V tem bi znašalo povečanje fizičnega obsega industrijske proizvodnje 7—8 !0/o.
Zaposlenost v družbenem sektorju bi se po <oceni povečala za 2 %, produktivnost
dela za 4—5 !°/o, izvoz blaga in storitev 14Ob upoštevanju prenosa cen v
naslednje leto ter usmeritve na večjo stabilizacijo se predvideva globalni porast
cen za 9—10 fl/o in s tem v zvezi nominalni porast družbenega proizvoda za
17—18 °/o. Sklad osebnih dohodkov naj bi rasel počasneje od družbenega proizvoda po stopnji 15—16 '9/o, oziroma po stopnji 1,3 mesečno, realni osebni dohodki
na zaposlenega pa bi se povečali za 2—3 !%.
1. 2. Ob ocenjevanju možnosti razvoja v prihodnjem letu je treba imeti
pred očmi tudi politične spremembe, izražene v ustavnih dopolnilih, ki so utrle
pot določenim predpostavkam za razreševanje aktualnih ekonomskih problemov.
To se posebno nanaša na institucionalne osnove razvijanja socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov in na spremembe v odnosih federacije,
republik in avtonomnih pokrajin. Spremembe v političnem sistemu in razreševanje nekaterih važnejših ekonomskih vprašanj v teh odnosih predstavljajo
enega od pomembnih faktorjev stabilnosti gospodarstva in družbe v Jugoslaviji.
Pri tem ne smemo pozabiti, da se nahajamo na prehodu iz razdobja centralnih odgovornosti za ekonomsko politiko in ekonomski razvoj države v razdobje, ko na podlagi ustavnih dopolnil vse več teh odgovornosti prehaja na
oelotno samoupravno strukturo naše družbe. V zadnjem obdobju so precej
hitro porušeni temelji starih odnosov in napravljen je dogovor o .načelih, na
katerih je potrebno graditi nove odnose. Med tem časom življenje teče dalje
ter zahteva še hitrejše izgrajevanje nove prakse, novega načina dela in odločanja pri reševanju problemov in odprtih vprašanj.
Pri tem je potrebno poudariti tudi vlogo republik in potrebo njihovega
popolnejšega usposabljanja za prevzemanje novih odgovornosti in obveznosti,
ne samo v svojih okvirih, temveč tudi v okvirih celotne države.
1. 3. Ker je bila v zadnjih letih v osnovi usklajena poraba, in s tem tudi
materialno stanje med posameznimi področji, je nujna taka konkretna delitev
med osnovnimi koristniki, da se doseženi odnosi ne spremene, Kolikor bodo
sredstva na razpolago, naj se nadpovprečno povečajo za ublaževanje socialnih
razlik in za kadre — socialne podpore, otroške dodatke, najnižje pokojnine in
osebne dohodke, štipendije in šolski prostor. Stopnje rasti vseh oblik porabe
naj bi se gibale izpod rasti družbenega proizvoda.
1. 4. Doseganje nižje rasti irealnih osebnih dohodkov kot produktivnosti
dela v letu 1972 naj bi ostalo tudi izhodišče politike ekonomskega razvoja za
prihodnje leto. Delovne organizacije naj bi zato določile za osebno porabo

Priloge

357

stopnjo rasti, ki naj bi bila manjša kot stopnja rasti dohodka za delitev, ki
se ugotavlja s samoupravnimi sporazumi.
V letu 1972 in 1973 bodo kot druga etapa v procesu izgrajevanja sistema
družbenega usmerjanja sprejeta dopolnila v splošnih družbenih dogovorih in
novela nekaterih določb v republiškem zakonu o samoupravnem sporazumevanju, zlasti usklajevanje z ustavnimi amandmaji. To zajema tudi medsebojno
uskladitev sporazumov, kar bo v nekaterih določbah uveljavljeno že za leto 1972,
praviloma pa za leto 1973. Sprejeti bo potrebno tudi medrepubliški dogovor
o osnovah in kriterijih delitve dohodka in osebnih dohodkov, ki bo poleg uresničevanja ustavnih dopolnil na tem področju uskladil osnovne rešitve, ki so
pomembne za vso državo.
1. 5. Na področju splošne porabe izhajamo iz načela, da mora tudi v letu
1973 vsa splošna poraba na območju SR Slovenije rasti počasneje od nominalne
rasti družbenega proizvoda. V okviru razpoložljivih sredstev mora imeti prednost normalna reprodukcija vseh dejavnosti in pokritje neporavnanih obveznosti
zlasti iz proračunske bilance. Sprejemanje novih obveznosti in novih odločitev
bo torej možno šele po pokritju vseh neporavnanih obveznosti in tekočih potreb.
1. 6 Vse samoupravne interesne skupnosti bi morale na osnovi predvidenih
materialnih okvirov in ciljev v osnutku srednjeročnega plana in lastnih programov razvoja in v skladu s tako ekonomsko politiko izdelati predloge obsega
potrebnih sredstev, virov in stopnje prispevkov za leto 1973 in opredeliti naloge,
ki naj bi jih izvršili v prihodnjem letu. Izdelati je potrebno nov sistem financiranja samoupravnih in družbenopolitičnih skupnosti. V sistemu mora biti izražena nova vsebina ustave in jasna opredelitev virov sredstev za financiranje
posameznih oblik splošne porabe. Pri tem bo treba nujno uskladiti materialne
odnose z gospodarstvom, to se pravi, da se razvoj teh dejavnosti odvija v odvisnosti z ekonomsko sposobnostjo gospodarstva.
1. 7. Rast republiškega proračuna bo v letu 1973 zelo omejena, zato bo potrebno ob skrajni štednji pokriti le neobhodne izdatke. Prizadevati si bo potrebno, da se v letu 1973 zagotovijo v republiškem proračunu sredstva v taki
višini, ki bodo omogočala realizacijo samoupravnega sporazuma.
V letu 1973 bi bilo potrebno zagotoviti hitrejše oblikovanje rezerv, kar
pomeni, da bi bilo potrebno izločevati v rezervni sklad več kot doslej.
1. 8. Dosledno moramo izvajati začrtano davčno politiko, izboljšati evidenco
in kontrolo ter odločno preganjati vse motnje in nepravilnosti. Intenzivno je
potrebno delati na novem davčnem sistemu ter ga uveljaviti v letu 1973. Njegova osnovna naloga je v taki porazdelitvi bremen, ki ustreza sprejetim družbenoekonomskim in socialnopolitičnim ciljem. Dajatve gospodarstva, ki bi povečevale poslovne stroške, se v letu 1973 ne smejo povečati.
1. 9. Izvršni svet bo v zvezi s pripravo resolucije o družbenoekonomskem
razvoju SR Slovenije v letu 1973 predložil skupščini poročilo o vprašanjih kritja
izgub, o položaju nesolventnih podjetij, tj. tistih, ki so iz multilateralne kompenzacije izšla z negativnim saldom dolgov, o nepokritih investicijah iz vseh virov
in o drugih neporavnanih računih v gospodarstvu in v družbenih službah na
področju SR Slovenije.
Izvršni svet bo istočasno poročal tudi o vprašanjih, ki izhajajo iz realizacije
zveznih predpisov o nelikvidnosti in o pripravah podjetij, da bi se ti dosledno
izvajali.
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Do konca leta bo izvršni svet izdelal širši socialni program, v katerem bi
bili upoštevani dejavniki, ki bistveno vplivajo na življenjski standard prebivalstva z nižjimi dohodki.
1. 10. V preteklih mesecih so se na vseh področjih družbenega življenja
uveljavljala lani sprejeta zvezna in republiška ustavna dopolnila. Zlasti intenzivno je samoupravno prestrukturiranje gospodarstva in družbenih služb.
V gospodarstvu se organizirajo temeljne organizacije združenega dela in se
na nov način, s samoupravnimi sporazumi in drugimi samoupravnimi splošnimi
akti, urejajo njihovi medsebojni odnosi, na področju družbenih služb pa se
čedalje bolj afirmirajo samoupravne interesne skupnosti kot institucionalna
aplikacija ustavnega načela svobodne menjave dela. Vse to ima pomembne posledice na krepitev položaja samoupravlj-alcev v odločanju, zlasti o delitvi dohodka
in osebnih dohodkov. Vse navedene spremembe so še v teku in je težko natančno odraziti njihove materialne posledice, vendar je očitno, da samoupravno
presnavljanje družbene baze ustvarja poleg drugega tudi ugodnejše pogoje za
uspešnejšo ekonomsko politiko, za večjo učinkovitost in odgovornost.
Zato je potrebno iskati tudi rešitve nakazanih problemov v učinkovitejšem
gospodarjenju in delovanju na vseh področjih združenega dela tako v gospodarstvu kot družbenih dejavnosti in doslednem usklajevanju potreb z možnostmi. Organizacije združenega dela v gospodarstvu naj skrbno razpolagajo
z ustvarjenim dohodkom, povečujejo- napore za dvig produktivnosti dela, za
zmanjšanje proizvodnih stroškov, za ustreznejšo delitev dela, ki jo lahko dosežejo tudi s pospeševanjem integracijskih procesov, z aktivnejšo kadrovsko politiko, s pospešeno modernizacijo in boljšim koriščenjem proizvodnih sredstev.
Organizacije združenega dela na področju družbenih dejavnosti morajo
prav tako povečati napore za večjo učinkovitost dela, boljšo organizacijo dejavnosti z medobčinskim sodelovanjem in z racionalnim poslovanjem.
Notranje rezerve obstojajo na vseh področjih, zato je v nasprotju s stabilizacijskimi napori iskanje rešitev le v povečevanju cen in pričakovanju ukrepov s strani države, čeprav mora celotna samoupravna in upravna struktura
naše družbe maksimalno prispevati pri usklađenih naporih za doseganje višje
stopnje stabilnosti.

MNENJA, STALISCA IN PREDLOGI
DELEGATOV OBČIN
Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Lendava,
Nova Gorica, Ormož, Velenje in Zagorje, ter delegat mesta Ljubljane so na
svojem 28. zasedanju dne 3. novembra 1972 obravnavah gradivo: »Izvajanje
politike družbenoekonomskega razvoja v letu 1972 in možnosti razvoja v letu
1973«.
V razpravi so sodelovali delegati občin Celje, Kamnik, Maribor, Murska
Sobota in Škof j a Loka.
Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o začasni
ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin v skupščini SR Slovenije pošiljata overitelja zapisnika, izvoljena na
zasedanju, ta stališča republiškemu zboru in enotnemu zboru delovnih skupnosti
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skupščine SR Slovenije, da jih v smislu omenjene določbe ustavnega amandmaja kot pristojna zbora obravnavata in zavzameta o njih svoje stališče.
V načelni in splošni razpravi delegatov občin je bilo poudarjeno, da daje
obravnavano gradivo objektivni prikaz stanja razmer v Sloveniji in Jugoslaviji,
ob tem pa je bilo izraženo mnenje, da je za odločnejše reševanje ugotovljenih
problemov nakazanih premalo konkretnih ter učinkovitih rešitev in ukrepov.
Prav na tem področju pa bodo pri nas postavljene izredno zahtevne in zapletene naloge. (Delegata občin Celje in Maribor.)
V razpravi je bilo posebej opozorjeno na problem zmanjševanja razlik
v stopnji razvitosti na posameznih območjih. Pri tem je bilo opozorjeno, da
se ni mogoče v celoti strinjati s trditvijo, ki je zapisana v točki 2. 10. na strani
20 gradiva izvršnega sveta, da je v okviru regionalnega razvoja Slovenije posebnega pomena postopno zmanjševanje razlik v gospodarski razvitosti posameznih
območij. Čeprav so upoštevanja vredni vsi dosedanji"napori republiških organov
in je bil dosežen v prvi etapi velik napredek v primerjavi s prejšnjim stanjem,
na tem področju še nismo dosegli kakšnih pomembnejših rezultatov in večjih
premikov v decentralizaciji finančne moči. V ilustracijo so bili navedeni nekateri
podatki za regijo severovzhodne Slovenije, ki izhajajo iz študije ekonomskega
centra Maribor, izdelane v avgustu letos. Tako je npr. delež družbenega proizvoda severovzhodne Slovenije, kjer živi 30 "/o slovenskega prebivalstva, v družbenem proizvodu SR Slovenije znašal 1969. leta 27,5 %>, leta 1970 pa le še
18,5 %. Ce bi se ta trend nadaljeval, bi leta 1985 znašal ta delež le še 10,4 %>.
To bi ne pomenilo le velikega zaostajanja v .razvoju, temveč bi tudi obstoječi
potenciali ne bili izkoriščeni, predvsem ker gre prav v tej regiji za že doslej
največjo neizkoriščeno rezervo delovne sile. Pri vsem tem je potrebno upoštevati
tudi podatek, da je 52 fl/» vseh zdomcev v republiki iz te regije oziroma, drugače
povedano, da vsak peti zaposleni v tej regiji dela danes v inozemstvu. Na ta
problem je bilo ponovno opozorjeno z namenom, da bi bil še bolj prisoten
v dokumentih in programih, ki se pripravljajo za usmerjanje bodočega razvoja
in ki naj bi vsebovali še več takih ukrepov, ki bi vplivali na zmanjševanje razlik
v stopnji gospodarske razvitosti posameznih območij. Posebej je bilo pri tem
opozorjeno tudi na sklepe zadnje seje predsedstva Zveze komunistov Jugoslavije, ki med drugim nakazujejo konkretne naloge, ki so prav tako v zvezi
z odpravo nepravilnosti v dosedanjih razmerjih neenakih pogojev razvoja posameznih dejavnosti območij. Ta problem je prav gotovo možno povezovati tudi
s postavljeno zahtevo po koreniti spremembi fiziognomije bank ter organizacij
zunanje trgovine, trgovine na drobno, trgovine na debelo ter drugih dejavnosti
(Kamnik, Maribor.)
V tesni zvezi s tem kompleksom vprašanj je bilo v razpravi opozorjeno
tudi na problem kmetijstva, ki v gradivu ni našlo ustreznega mesta. Pri tem
je bilo poudarjeno, da mora biti izhodišče pri nadaljnjem načrtovanju razvoja
kmetijstva optimalno izkoriščanje vseh zmogljivosti v kmetijstvu, to je človeškega faktorja, objektov, opreme in drugih potencialov. Na podlagi razčlenjerega pregleda stanja, prizadevanj in rezultatov na tem področju v občini Murska
Sobota je bilo poudarjena, da lahko dosežemo nov kvalitetni korak naprej na
področju agroživilskega kompleksa le, če bosta primarna kmetijska proizvodnja
in živilsko-predelovalna industrija načrtovali svoj razvoj v medsebojni povezanosti in na podlagi vzajemne odvisnosti.
Pri usmeritvi izkoriščanja vseh razpoložljivih kapacitet v kmetijstvu bo
moral družbeni sektor tako v primarni proizvodnji kot pri predelavi v bodoče
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odigrati še pomembnejša vlogo kot do sedaj, čeprav je le-ta bila do sedaj pozitivna. Poleg subjektivnih okoliščin so temu v preteklosti najbolj botrovale
objektivne okoliščine gospodarjenja v družbenem sektorju proizvodnje in predelave, zlasti pa neurejene cene, neustrezna kreditna in davčna politika, nejasno
začrtana agrarna politika.
Proces preobrazbe kmetijstva seveda ne bo potekal sam od sebe, prav tako
pa ne bo mogoč brez ogromnih vlaganj v začetnem obdobju, vendar je to
obenem tudi družbeni proces in je zato prav, da pri tem (računamo na podporo
širše družbene skupnosti, tako v zasebnem kot v družbenem sektorju kmetijstva. Tako naj bi davčna politika pustila kmetu dovolj sredstev, da bo lahko
vlagal v preorientacijo kmetijske proizvodnje. Prav tako bo treba kmeta s premijami in subvencijami zainteresirati, da bo imel interes za delo in vlaganje
v kmetijstvu na dolgi rok. Zato pa so potrebna sredstva, ki jih naše kmetijstvo
samo ne zmore. To je dolg širše družbene skupnosti do razvoja kmetijstva, saj
se je akumulacija iz kmetijstva do nedavnega prelivala v druge gospodarske
in negospodarske dejavnosti. Tako npr. družbeni sektor kmetijstva do sedaj
ni imel stimulacije, da bi povečal svoje zemljiške kapacitete. Objektivne razmere in nizka akumulacija so ga prisilile, da se je ha vil le s problemi rentabilnosti obstoječega obsega proizvodnje, zaradi hitrejšega procesa deagrarizacije pa vedno bolj prihaja v poštev nakup zemlje, ki ostaja sicer slabo
obdelana. Pri tem so nujna finančna sredstva, to je dolgoročni krediti ob minimalni obrestni meri.
Zelo pomembno je tudi, kako organizirati zasebno kmetijstvo in ga s kooperacijo ter s pospeševalno službo nadalje razvijati. Strokovno pospeševalno službo
naj bi sofinancirali vsi tisti, ki imajo od nje največji interes pri povečani kmetijski proizvodnji. Tu gre predvsem za živilsko predelovalno industrijo, ki narekuje, kakšna naj bo primarna in sekundarna kmetijska proizvodnja. Tudi sicer
je treba v procesu razvoja agroživilskega kompleksa računati z mnogo hitrejšim
razvojem živilsko^predelovalne industrije. Na koncu je bilo poudarjeno, da je
kmetijstvo sposobno aktivirati vse proizvodne potenciale na področju agroživilskega kompleksa, saj so zato mnogokje že ustrezni programi in ljudje, ki so
pripravljeni in sposobni delati in se tudi odrekati dela svojega dohodka v korist
hitrejšega razvoja kmetijstva in živilske predelave. Od družbe pa pričakujejo
stimulativne in stabilne pogoje gospodarjenja kot tudi zagotovitev potrebnih
finančnih sredstev, ki pa jih nerazvito agrarno področje samo ne more zagotoviti
v celoti. (Murska Sobota.)
V zvezi s predvideno politiko na področju splošne porabe oziroma odnosi
med porabo in akumulacijo (III/l. 3., 1. 5., 1. 6.) je bilo postavljeno vprašanje,
ali celoten sedanji sistem deluje v tej smeri, da bo splošna poraba dejansko
počasneje rastla od nominalne rasti družbenega proizvoda. Za celotno letošnje
leto je sicer dana ocena, da bo družbeni proizvod porasel nominalno za 23 ali
24 »/o, nimamo pa točne primerjave,' kakšen bo porast na področju splošne porabe, na primer v samoupravnih interesnih skupnostih, čeprav iz predvidenega
porasta osebnih dohodkov na zaposlenega izhaja, naj bi ta znašal okoli 20 °/o.
Pri tem je treba upoštevati, da so ob koncu leta največkrat trendi malo drugačni
kot v prvih osmih mesecih in pa to, da se presežki, ustvarjeni v samoupravnih
interesnih skupnostih, prepuščajo le-tem, čeprav vemo, da imamo na drugi
strani izkazan izpad dohodkov v republiškem proračunu. Tudi sicer ni glede
blokiranih presežkov nekaterih dohodkov na področju splošne porabe rečeno,
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da se morajo vračati gospodarstvu, čeprav vemo, da so se družbene obveznosti
v prvem polletju 1972 povečale v večji meri kot je znašala rast družbenega
proizvoda. Leta 1970 so se namreč presežki vračali gospodarstvom prek skladov skupnih rezerv, leta 1971 so bili presežki porabljeni za sprejete obveznosti,
kar je bilo skoraj nagrada za tiste, ki so imele visoke obveznosti, medtem ko za
letošnje leto niti ni določeno, kam bodo usmerjena ta sredstva, čeprav si lahko
predstavljamo, da bodo pri nakazanem trendu verjetno porabljena za obveznosti take ali drugačne narave, ki jih ima republika.
V zvezi s tem je bilo konkretno opozorjeno tudi na začrtano politiko v točki
III/l. 6., v kateri se govori o nujnosti uskladitve materialnih odnosov med gospodarstvom in samoupravnimi interesnimi skupnostmi, ki naj se v bodoče v vse
večji meri odvija v odvisnosti od ekonomske sposobnosti gospodarstva. Izraženo
je bilo mnenje, da bo treba že v letu 1973 verjetno dopolniti nov sistem obdavčenja dohodka temeljnih organizacij združenega dela, pri čemer ne bi smeli
ostati pri tem, kot je sedaj koncipirano, da bi namreč usmerjali le 8,6Vo od
sedanjih skupnih davkov in prispevkov, ki se plačujejo od osebnih dohodkov.
(Kamnik, Maribor.)
V zvezi s problematiko nepokritih investicij in sanacije (III/l. 9.) je bilo
opozorjeno na posebno težavnost tega vprašanja glede na to, da po zveznem
zakonu od letošnjega leta naprej ne bo več mogoče izgub pokrivati iz skladov
skupnih rezerv, ob tem pa podatki kažejo, da so izgube v stalnem porastu.
Prav tako bi se marali opredeliti do vprašanja sanacij organizacij združenega dela, tako tistih, ki so v izgubah, ali tistih, ki so na mejah rentabilnosti ali
celo takih, za katere smatramo, da jih določena preventivna sanacija lahko
reši bodoče izgube. Zvezni zakon o skladih iskupnih rezerv je namreč onemogočil praktično uporabo teh sredstev za investicije, brez investicij v osnovna ali
v obratna sredstva pa praktično ni mogoče izvajati nobene sanacije. Na tej
podlagi so bili nekateri sklepi o sanaciji že blokirani, čeprav gre za zagotovitev
socialne varnosti zaposlenih, predvsem v tistih podjetjih, ki se danes v izredno
težkem gospodarskem položaju borijo za svoj obstoj. Zaradi vsega tega bo potrebno v republiki v ustreznem zakonu o sanacijah oziroma o uporabi skladov
skupnih rezerv rešiti ta problem. Pri tem je bilo opozorjeno na to, da gospodarska situacija postavlja danes določeno orgaraizacijo v položaj, ko lahko
uspešno gospodari, v naslednjem letu ali pa včasih še v krajšem roku pa jo
lahko že izgubi oziroma v zelo slabem položaju. Tudi zaradi tega bi si bilo treba
z našo opredelitvijo ekonomskih -izhodišč za prihodnje leto prizadevati, da
zagotovimo bolj stabilna gibanja.
Hkrati je bilo v zvezi s prispevkom za kreditiranje manj razvitih področij
v Jugoslaviji izraženo mnenje, da je nelogično in nerazumljivo, da morajo tudi
delovne organizacije, ki so v izgubi .ali sanaciji, plačevati še kredit ali prispevek
za razvoj nerazvitih področij. Ker gre za zadevo v pristojnosti republike, bi bilo
prav, da se tudi okrog tega enkrat dokončno dogovorimo in tako pomagamo
delovnim organizacijam, ki so v težavah, predvsem v primerih, ko gre za stare
industrijske delovne organizacije z zastarelo opremo. (Celje.)
V razpravi je bila dana sugestija, da bi bilo mnoge nakopičene probleme
mogoče že danes učinkovito reševati tudi s praktičnimi ukrepi in dogovori v
okviru posameznih občin in organizacij združenega dela, brez republiške regulative in angažiranja večjih sredstev. V tej zvezi je bilo ob podatku iz poglavja
o varčevanju v oceni gospodarskih razmer v Sloveniji, po katerem naj bi bilo
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trenutno 2/s skupnega denarnega potenciala v rokah prebivalstva, opozorjeno na
izkušnje, ki jih imajo na tem področju v škofjeloški občini, kjer so se odločili
za izplačevanje dela osebnih dohodkov v delovnih organizacijah prek hranilnih
knjižic. Čeprav v začetku delmwz.tme mpc-. zj,ksWEmuhža bu,mumlhwyum
benopolitičnih organizacij, samoupravnih organov ter vodilnega kadra v podjetjih kasneje akcija stekla. Trenutno izplačujejo na ta način osebne dohodke
v 25 podjetjih oziroma je od 11 200 zaposlenih v občini vključenih v ta sistem
že 6500 varčevalcev. Vsak od teh ima na hranilni knjižici poprečno 2000 dinarjev, kar znaša skupaj že 12 640 000 dinarjev, to pa je ravno toliko, da pokrivajo mesečne potrebe po kratkoročnih premostitvenih kreditih gospodarstvu
v občini, kar je pomembno še zlasti ob sedanji nelikvidnosti. V zvezi z uresničevanjem ustavnih dopolnil in novimi odnosi v bančništvu, ko naj bi prišlo
odločanje in upravljanje združenih sredstev gospodarstva dejansko v roke tistim,
ki jih ustvarjajo^ upajo, da bomo v kratkem uspeli zajeti še preostali del gospodarskih organizacij. (Skofja Loka.)
V razpravi o izhodiščih za ekonomsko politiko v letu 1973 je bilo opozorjeno
tudi na to, da bi v tem trenutku nujno potrebovali srednjeročni plan razvoja
republike. V tem primeru bi bilo namreč omogočeno ustrezno spremljanje doseženih rezultatov, uspehov, odstopanj od sprejetih proporcev in ob nakazanju
smeri tudi programiranje za prihodnji družbenoekonomski razvoj. Hkrati je
bilo opozorjeno tudi na potrebo po izdelavi srednjeročnih planov razvoja za
posamezne občine, o katerih že v mnogih občinah razmišljajo in razpravljajo,
pri čemer pa jim manjkajo možnosti organiziranega usklajevanja z drugimi
občinami, elementi za uskladitev razvoja v okviru regije in pa, kot že rečeno,
osnovna republiška srednjeročna usmeritev. (Kamnik.)
Delegati vseh občin, zbrani na zasedanju, so ob koncu razprave soglasno
podprli tudi mnenja in predloge, izražene v razpravi predsedujočega na zasedanju
delegatov, Zdravka Krvine.
V svoji razpravi je predlagal, naj bi poleg resolucije o ekonomski politiki,
ki jo bodo sprejemali pristojni skupščinski zbori, delegati občin na svojem zasedanju sprejeli še poseben dokument, v katerem bi se v obliki družbenega dogovora opredelili na nekatere ključne naloge, ki stojijo pred občinami na tem
področju. Za pripravo tega dokumenta so nato delegati izvolili posebno delovno
skupino. Med nalogami, ki bi jih bilo treba v takem dokumentu posebej opredeliti, je na prvem mestu omenil prizadevanja, da čimprej pridemo do občinskih
srednjeročnih programov in do regionalnih programov razvoja, ob katerih naj
bi se izdiskutirali vsi bistveni problemi in določila prioriteta v razvoju posameznih občin. Ob teh srednjeročnih programih naj bi opredelili tudi razvoj za leto
1973. V občinah bodo razen tega v naslednjem obdobju morali obravnavati in
posvetiti resno pozornost vrsti dokumentov, ki jih moramo sprejeti na področju
regionalnega prostorskega planiranja v Sloveniji in ki pravzaprav pomenijo
osnovo za vse druge akte in dokumente in predvsem za srednjeročni plan.
Nadalje bi bilo potrebno, da delegati občin na zasedanju obravnavajo poročilo o delu komisije za manj razvita področja v Sloveniji. Ob tem, ko se
ustrezni zakon že dve leti uresničuje in da je bilo na tem področju napravljenih
vrsto stvari, slovenska javnost in tudi skupščina nista dovolj seznanjeni z rezultati tega zakona in predvsem s konkretnimi rešitvami. Zato bi se bilo potrebno
dogovoriti s komisijo, da pripravi poročilo, ki naj ga — preden bo prišlo pred
pristojne zbore v republiški skupščini — ocenijo delegati občin.
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Na področju davčne politike bi morali biti vsi napori usmerjeni v to, da se
ta politika čimprej določi in da se zagotovi, kolikor dohodek z temeljnih organizacij združenega dela ne bo dohodek občin, nadomestitev izpada v sredstvih
občin, zlasti pa način, kako naj se financirajo temeljne samoupravne interesne
skupnosti. V tem okviru bi bilo verjetno nuditi posebno podporo upravnim
organom v davčnih službah in inšpekcijam, da se bo sprejeta politika lahko izvajala.
V tem dokumentu bi se bilo treba jasno opredeliti tudi do razvoja kmetijstva in kmetijske politike, ki bi tudi sioer morala dobiti svoje mesto v republiških dokumentih. Prizadevati bi si bilo treba za enakopravno obravnavo
družbenega in privatnega sektorja na izhodiščih, ki so postavljena v resoluciji
druge konferenoe Zveze komunistov Slovenije.
V občinah bi se morali posebej dogovoriti tudi za pripravo stanovanjske
politike in stanovanjske izgradnje, pri tem pa sodelovati tudi pri vseh dokumentih, ki se bodo sprejemali na ravni republike. V vsaki občini maj bi napravili
analizo dosedanje izgradnje in predvsem v okviru socialnega programa ocenili,
do katerih problemov prihaja na tem področju. Tu gre še za celo vrsto drugih
vprašanj,, potrebni bodo- razgovori z bankami, z gospodarstvom itd., razviti bo
treba oblike varčevanja, oblike in pomoči in še celo vrsto drugih zadev.
V zvezi z likvidnostjo bi nedvomno tudi občine morale napraviti določen
korak naprej v tem, kar seveda občine lahko storijo t Verjetno bi bilo prav, da
obravnavajo vse tiste gospodarske organizacije, ki so nelikvidne, da se vidi, kje
je družbena podpora in sanacija potrebna, kaj bo treba prestrukturirati, v kakšnem času itd.
Poseben poudarek bi morali dati položaju upravnih organov in javne uprave
v občinah. Doslej smo premalo postavljali v razpravo družbenopolitičen status
upravnih organov pri razreševanju politike v občini. Ce pa upoštevamo pri tem
novi delegatski sistem, ki ga bomo zgradili v naslednjem obdobju, je še toliko
bolj važno vprašanje, kako bo ta sistem deloval, če ne bomo imeli ustreznih
upravnih organov, ki bodo posredovali gradivo in materiale delegatom in ostalim, ki bodo stališča morali konfrontirati. Zato bi morah — kar je hkrati tudi
zaključek in sklep predsedstva skupščine — tako v republiški kot v občinah napraviti program razreševanja problemov upravnih organov, tako z vidika stanovanjske politike, s področja družbenega statusa in tudi osebnih dohodkov, če
hočemo, da bodo dejansko kvalificirani in visoko kvalificirani ljudje ostali v
teh službah.
Pri pripravi zasnove takega programa, ki bi naj jo pripravila delovna skupina delegatov občin, bi morali skrbeti, da ta program ne bo preobsežen, hkrati
pa da zajame celotno politiko, s tem, da vsaka občina posebej na osnovi takega
dokumenta napravi svoj akcijski program. Omenjeni dokument naj bi torej
pomenil nek skupni akcijski dogovor v republiški skupščini na zboru delegatov
o tem, katera so tista vprašanja, ki bi jih v letu 1973 morah na osnovi političnih
in drugih dokumentov zadnjega časa, zlasti pa pisma predsednika Zveze komunistov Jugoslavije in izvršnega biroja začeti učinkovito reševati v občinah. Na
taki osnovi bi bilo kasneje, morda na koncu leta ali tudi v sredi leta, mogoče
ugotavljati, kako se ta dogovorjena politika v občinah izvaja.
St.: 30-34/72
Ljubljana, 7. 11. 1972
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Odbor za proizvodnjo in blagovni promet ter odbor za družbenoekonomske
odnose republiškega zbora sta na skupni seji dne 25. 10. 1972 razpravljala o izvanjanju poliitke družbenoekonomskega razvoja v letu 1972 in o možnostih razvoja v letu 1973, ter o poročilu o izvajanju akcijskih programov IS, ki ga je
skupščini SR Slovenije predložil izv-ršni svet. Odbora sta ob tem obravnavala
tudi oceno gospodarskih razmer v Sloveniji zavoda SR Slovenije za planiranje.
V uvodni obrazložitvi je predstavnik predlagatelja poudaril, da je trenutni
gospodarski položaj zelo zapleten in notranje kontradiktoiren. Medtem ko smo
na nekaterih področjih dosegli vidne uspehe npr. v proizvodnji in zlasti v zunanji trgovini, smo na drugih področjih še vedno na začetku stabilizacije, saj
imamo še vedno zelo močne inflacijske tendence in zelo močne finančne in.blagovne debalanse. Gledano s tega vidika ne moremo trditi, da je bilo leta 1972
prelomno in si moramo prizadevati, da v letu 1973 dosežemo več. V skladu s
pismom izvršnega biroja predsedstva ZKJ in tovairiša Tita bomo morali, če bomo
hoteli premagati trenutne gospodarske težave, oživiti tudi osnovne principe gospodarske reforme.
V razpravi sta odbora ocenjevala predloženo gradivo in ugotovila, da smo
terih področjih, da pa ti ne upravičujejo pretiranih optimističnih ocen za sedanje stanje in za izvajanje stabilizacije v letu 1973. Ugotovila sta, da osnovnih
ciljev ekonomske politikev letu 1972 nismo dosegli, ker nismo uspeh zavreti inflacijskih tendenc in obvladati neskladij med blagovnimi in denarnimi skladi
ter neskladij znotraj materialnega in finančnega področja. Poslanci so bili mišljenja, da bo nujen ponavljalni stabilizacijski izpit. Zaradi tega stanja je razumljivo, da so predložena izhodišča za ekonomsko politiko v 1973. letu, kakor tudi
cilji te politike skoraj identični z izhodišči in cilji iz preteklega leta. Odbora sta
pozitivno ocenila dejstvo, da pristopamo dovolj zgodaj k oblikovanju ekonomske
politike za leto 1973 in ugotovila, da so izbrani cilji te politike in njena usmeritev
ter kvantifikacija sprejemljivi in realni, čeprav še vedno optimistični. Zavzela
sta se za to, da se cilji postavijo v realne okvirje, zato pa je,treba vztrajati, da
se dosledno izvajajo. Pri obravnavi realizacije ekonomske politike za leto 1972
moti dejstvo, da se skuša za vsak neuspeh najti opravičilo in da ni speljana
odgovornost tistih subjektov, ki so bili najbolj poklicani za realizacijo sprejete
ekonomske politike.
V zvezi s predvideno rastjo izvoza se je razvila razprava o tem, do kakšne
mere in v kakšnih pogojih je povečevanje izvoza upravičeno. Ne glede na to, da
ima izvoz mnogotere pozitivne učinke, od odprave negativne zunanjetrgovinske
bilance do zmanjševanja nelikvidnosti in vpliva na hitrejši razvoj tehnologije,
lahko povzroči v določenih primerih tudi nasprotne učinke. Nekateri poslanci
so bili mnenja, da lahko predvidena stopnja povečanja izvoza za leto 1973 (14 %>)
ob predvideni stopnji rasti družbenega proizvoda (7 *>/<>) povzroči še večje debalanse in pomanjkanje blaga na domačem trgu ter s tem v zvezi povečani pritisk
na cene domačega blaga. Deformacije so lahko resne, če taki trendi obveljajo
nekaj let ali pa če postanejo celo stalna politika. Odbora sta ocenila, da je taka
nevarnost realna, zlasti v pogojih parcialnega izpolnjevanja postavljenih ciljev
in zato moramo težiti k uresničitvi ekonomske politike v celoti. Menila sta, da
je za slovensko gospodarstvo orientacija na večji izvoz pravilna, saj je v skladu
tudi s predlogom razvoja SR Slovenije do leta 1975, spremljana pa bi morala
biti z zoževanjem vseh vrst porabe doma. Ker v letošnjem letu pri tem še nismo
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dosegli vidnih rezultatov, je založenpet domačega trga padla in povzročila pritisk
na povečanje cen. Orientacija na izvor ne sme biti osamljena stabilizacijska
akcija, spremljana mora biti tudi z ostalimi sestavinami gospodarske politike.
Večjo izbiro blaga na domačem trgu bomo dosegli z umirjeno porabo, večjo proizvodnjo, boljšim izkoriščanjem domačih surovin in s postopno liberalizacijo
uvoza, ki bo vplivala na urejanje cen na domačem trgu. Neusklajenost teh cen
nam je v tem letu povzročilo absurdne situacije, ko smo izvažali nepredelano
surovino (živino, les), ob tem ko je doma močna predelovalna industrija bila s
surovinami slabo oskrbovana.
Taka nasprotja bomo premostili predvsem z večjio integralno povezavo proizvajalcev surovin in proizvajalcev finalnih proizvodov.
Odbora sta ocenila, da ni bistvenih razlik med gospodarskimi gibanji v Sloveniji in v SFRJ, kar je razumljivo glede, na vsesplošno povezanost in medsebojno odvisnost jugoslovanskega gospodarstva. Prav zaradi take povezanosti se
je treba bolj učinkovito kot doslej dogovarjati in sprejemati ter dosledno izvajati ustrezne gospodarske ukrepe na vsem ozemlju SFRJ. V skladu s tem in
z novo vlogo republik v SFRJ bi SR Slovenija morala biti bolj aktivna v kreiranju in izvajanju skupne gospodarske politike. V zvezi s tem so poslanci ocenili,
da se na nekaterih področjih države posamezni gospodarski subjekti niso obnašali v smislu stabilizacije, zlasti, kar zadeva najemanje investicijskih kreditov
v tujini, investicijska vlaganja brez potrebnega kritja in povečanje osebnih
dohodkov ne glede na povečano produktivnost dela.
Obširna je bila razprava o možnostih povečanja kmetijske proizvodnje, ki
bi lahko prispevala k izboljšanju ekonomskega in socialnega položaja kmetijskih
delavcev in kmetov in ki bi lahko bistveno vplivala na založenost tržišča. Razprava je pokazala, da še vedno prepočasi uresničujemo sprejete programe na
področju agrarne politike, kar ima za posledico, da je veliko zemlje neizkoriščene ah slabo obdelane. Ob zadostni podpori družbe bi lahko bistveno povečali
kmetijsko proizvodnjo v družbenem in zasebnem sektorju ter istočasno zaustavili proces opuščanja zlasti hribovskih kmetij. Poslanci so bili enotnega mnenja,
da je problem zapuščanja kmetij in opustošenja zemlje posebno pereč več ali
manj v vseh obmejnih območjih, kar je še posebej neugodno tudi z narodnoobrambnega gledišča.
Sklenila sta predlagati republiškemu zboru, da vključi čimprej na sejo razpravo o uresničevanju sprejetih dokumentov o agrarni politiki in o drugih odprtih vprašanjih kmetijstva.
Na koncu razprave sta odbora ocenila, da so okvirna izhodišča za oblikovanje ekonomske politike v naslednjem letu sprejemljiva ob upoštevanju gornjih
pripomb. Za dosego teh ciljev je treba imeti pred očmi izvršitev predvsem naslednjih nalog:
— zaustaviti je treba padajoči trend rasti družbenega proizvoda;
— odpraviti debalans na finančnem in blagovnem področju ter ustvariti
ravnotežje med ponudbo in povpraševanjem;
— uskladiti porabo na posameznih področjih s tem, da se stopnja rasti
porabe vseh vrst giblje pod stopnjo rasti družbenega proizvoda;
— izdelati sistem planiranja kot instrumenta za uresničevanje ciljev družbenega razvoja;
— dograditi ekonomski sistem v celoti tako, da bo deloval v želenih smereh;
— povečati samostojnost gospodarskih subjektov v skladu s sprejetimi
ustavnimi dopolnili;
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— krepiti poslovno moralo in zagotoviti učinkovito delovanje državnih organov, ki jim je zaupana kontrola gospodarjenja z družbenim premoženjem.
Odbora sita tudi menila, da je treba z ustreznim sistemom cen pričeti s spreminjanjem primarne delitve nacionalnega dohodka ter to delitev stalno spremljati in jo prilagajati glede na postavljene cilje.
Za poročevalca na zboru sta odbora določila poslanca Franja Kordiša.
Št.: 30-12/72
Ljubljana, 26. 10. 1972

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 68. seji 26. oktobra
1972 obravnaval gradivo o izvajanju politike družbenoekonomskega razvoja v
letu 1972 in možnostih razvoja v letu 1973, gradivo zavoda SRS za planiranje o
oceni gospodarskih razmer v Sloveniji in poročilo o izvajanju akcijskih programov izvršnega sveta. Gradivo je predložil skupščini SR Slovenije v obravnavo izvršni svet.
Predstavnik izvršnega sveta na seji odbora ni sodeloval.
Uvodoma je odbor ugotovil, da je predloženo gradivo dokaj izčrpno, da daje
kompleksen vpogled v letošnja gospodarska gibanja, da pa ima pri vsem tem
strokovno dobro obdelanem materialu tipične pomanjkljivosti tovrstnih gradiv
v zadnjih letih:
— neznani ostajajo subjekti, ki so odgovorni in so tudi povzročitelji za tolikšna odstopanja od začrtane ekonomske politike za leto 1972;
— odbor se ne more sprijazniti s tem, da je celotna naša družba odgovorna,
da je stanje tako neugodno kot je, pač pa, da bi morali končno že enkrat z vso
ostrostjo postaviti vprašanje osebne odgovornosti;
— tudi besedilo za prva okvirna izhodišča za oblikovanje ekonomske politike v letu 1973 je karakteristično za zadnje obdobje: pogojniki so najpogostejši. Sicer pa bi izrazi, kot na primer »je treba«, »je nujno«, »naj« itd. morah
biti zamenjani z obvezo, da to moramo storiti in kdo naj to naredi;
— v preteklosti je bilo sprejetih že dokaj resolucij, stališč, izhodišč, sklepov
in priporočil za ekonomsko politiko, družbenoekonomski razvoj itd., veliko truda
in stroškov je bilo vloženih v pripravo teh dokumentov, ki pa po rezultatih sodeč niso pomenih nekega učinkovitega dejavnika za uresničitev zastavljenih
ciljev oziroma pospešitev našega gospodarskega razvoja;
— ob vsem tem se postavlja vprašanje praktične vrednosti najavljenega
dokumenta za leta 1973, če ne bodo nanj vezani ustrezni ukrepi, ki se bodo morah izvajati, kakor tudi, kdo jih mora izvajati, da se ve, kdo je kriv za odstopanja ali neizvrševanje sklepov.
V načelni razpravi je bilo poudarjeno, da je stabilizacija bila postavljena že
z reformo v letu 1965, da je letos poleti minilo 7 let od tedaj, pa vendar še vedno
postavljamo v dokajšnji meri enake naloge, enake cilje in bi kljub nekaterim
uspehom le težko rekli, da smo se osnovnim ciljem reforme dosti približali. Izvršni svet ugotavlja, da se proces stabilizacije ne odvija tako, kot bi bilo zaželene, nelikvidnost je še večja kot v prejšnjem letu, oene in življenjski stroški rastejo nad predvidevanji, zmanjšujejo se zaloge in rezerve reprodukcijskega materiala, izgube se povečujejo itd. in to kljub povsem drugače zastavljenim ci-
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ljem in obetom, da v letu 1972 ne bo tolikšnih .odstopanj od zastavljenih ciljev,
kot so bila prejšnja leta.
Odbor meni, da so vsa prizadevanja za stabilizacijo zaman, dokler najprej
in predvsem na ravni federacije in družbenopolitičnih skupnosti ne bo zagotovljena in dosledno, izvajana finančna disciplina. Karakterističen odraz te finančne
nediscipline in neopredeljene odgovornosti je v povečanju denarne mase v obtoku, ki j.e letos v 7 mesecih za 9 °/o presegla predvideno celoletno povečanje.
Dokler bodo samoupravni dejavniki videli takšno ponašanje in nedisciplino pri
samem vrhu federacije in republik, ki deluje v nasprotni smeri od stabilizacije,
je skoraj zaman pričakovati požrtvovalnost in odrekanje za realizacijo stabilizacije na nižjih ravneh odločanja in gospodarjenja.
Odboru je nerazumljiva indiferentnost političnih in drugih odločujočih dejavnikov ob ugotovitvah, da imajo federacija kot republike neporavnane zapadle
obveznosti do narodne banke po izvenproračunski bilanci. Zakaj je samo suhoparna pavšalna ugotovitev, da ukrep zamrznitve cen ni bil pravočasno in postopno nadomeščen z obljubljenim novim sistemom, da je uvajanje novega deviznega režima v zamudi itd. Zakaj nihče ni kriv za tako zamujanje, zakaj take
in slične ugotovitve le prenašamo iz leta v leto, zakaj nikogar za tako stanje ne
pokličemo na odgovornost? Vsa ta vprašanja so odprta iz leta v leto in ostajajo
brez odgovora.
Gradivo se zadovoljuje s številnimi ugotovitvami, ki odražajo naše dejansko
gospodarsko stanje, npr. da inflacija predstavlja vse večjo zavoro tako gospodarskega razvoja kot tudi razvoja samoupravnih družbenih odnosov, da sistema
na področju cen ni, da je politika cen nejasna in neizdelana. Kdo je nosilec teh
nalog in do kdaj bi morale biti izdelane — ni navedeno.
V gradivu zavoda za planiranje je navedeno, da je tudi naš izobraževalni
sistem nezadostno učinkovit, da se na novih delovnih mestih zaposluje celo več
kot 60 °/o nekvalificirane delovne sile, da so organi javne uprave in pravosodja
neustrezno organizirani in da zato ne morejo dati jamstva, da se bo zastavljena
politika uveljavila in dosledno izvajala. To so ugotovitve, manjka pa predlog
rešitve.
Odbor postavlja resno vprašanje, kako je možno navesti v materialih, da
bodo rezultati izvajanja o omejitvi porabe določenih virov dohodkov v SFRJ
minimalni in še nekatere druge ugotovitve, ki kažejo na neizvrševanje zakonov.
To se pravi, da sami že vnaprej dvomimo v izvrševanje zakonov in drugih
ukrepov, namesto., da bi predloženi materiali vsakogar obvezovali k najstrožji
finančni disciplini in izpolnjevanju sprejetih zakonov in predpisov.
Kakšen nered vlada v državnih financah, daje slutiti podatek, da so se v
okviru reševanja neproračunske bilance federacije in prenašanja obveznosti in
imetja na republike »neznani koristniki« kreditov federacije povečali za 1659'
milijonov dinarjev. Odbor sprašuje, ali gre za uničevanje arhivov ali poneverbe,,
saj sicer ne bi mogli prihajati do tako nemogočih ugotovitev. Po zakonu bi morale biti obveznosti in imetje federacije preneseni na republike do 8. avgusta
1971, torej že pred letom dni, izgleda pa, da je vedno več neznanega in da postajajo »neznani koristniki« tudi tisti, ki so> bili prej »znani«. Kdo vodi te fif
nančne stvari v federaciji in kako. je tako stanje možno?
Eno glavnih žarišč inflacije je veliko odstopanje od predvidene monetarne
politike, kljub resoluciji, ki jo je sprejela zvezna skupščina. Ob koncu leta pa
samo ugotovimo odstopanje od začrtanih smernic resolucije in se zadovoljimo z.
dejanskim stanjem!
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Odbor je v zaključni razpravi menil, da je gradivo dalo dober vpogled v
problematiko, da daje dobro orientacijo položaja, v kakršnem smo, da analizira,
kako stvari ne bi smele biti, da pa v razmeroma -skopih izhodiščih za leto 1973
ostaja na ravni tovrstnih gradiv, kakršnih smo bili vajeni doslej. Dolgoletne izkušnje kažejo, da so zakoni premalo spoštovani in zato je treba ekonomska izhodišča za leto 1973, če res hočemo uresničiti že toliko let proklamirane cilje,
oziroma se jim vsaj približati, zastaviti povsem drugače. Popustljivost, obzirnost,
nespoštovanje zakonov in predpisov, gospodarski kriminal, skratka netržno obnašanje mora izginiti iz vsakodnevne poslovne prakse, uvesti moramo poslovno
disciplino iin spoštovanje zakonov ter predpisov, urediti odnose naših delovnih
organizacij v inozemstvu, kjer je često leglo korupcije in osebnega bogatenja,
kakor kršitve zakonov in carinskih predpisov.
Odločneje in smeleje moramo začrtati smer ekonomske politike za leto 1973
z odločno zahtevo-za stabilizacijo, kakor tudi z odločno zahtevo osebne odgovornosti in s časovno določenimi roki, v katerih je treba (in kdo mora) urediti še
odprte sistemske in druge rešitve, ki negativno vplivajo na gospodarska dogajanja v prvi vrsti pri nas v republiki in vzporedno v federaciji.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Dušana Kolenca.
St.: 30-12/72
Ljubljana, 30. 10. 1972

Začasna komisija enotnega zbora za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti je na seji dne 2. novembra 1972 razpravljala o izvajanju politike
družbenoekonomskega razvoja v letu 1972 in o možnostih razvoja v letu 1973,
ter o poročilu o izvajanju akcijskih programov izvršnega sveta, ki jih je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. Obenem je obravnavala tudi oceno
gospodarskih razmer v Sloveniji, ki jo je predložil zavod SR Slovenije za planiranje.
Uvodoma je začasna komisija ugotovila, da so predložena gradiva, glede na
statistične podatke o stanju gospodarstva in splošne porabe v letu 1972, dobro
pripravljena. Slabost gradiva pa je v tem, da ne daje konkretne in kompleksne
osnove za sprejem ukrepov, ki naj bi služili za oblikovanje družbenoekonomskega razvoja v letu 1973.
V nadaljevanju razprave je začasna komisija ugotovila, da je trenutni gospodarski položaj, tako v Sloveniji in Jugoslaviji, zelo zapleten. Na vidne uspehe,
ki smo jih dosegli na nekaterih področjih, npr. v proizvodnji, v zunanji trgovini,
gibanju produktivnosti dela in osebnih dohodkov, pa so vplivala negativna gibanja. Tako še vedno nismo uspeli omejiti oziroma zatreti glavnih vzrokov nestabilnosti gospodarstva, ki se izražajo v vse večji nelikvidnosti, povečanju izgub
v poslovanju, v nekritih investicijah, v večji rasti splošne porabe od predvidene
in v absolutnem odstotku naraščanja obremenitev gospodarstva.
Začasna komisija je ugotovila, da delni uspehi na nekaterih področjih ne
opravičujejo optimističnih ocen za sedanje stanje in za izvajanje stabilizacijske
politike v- letu 1973. Ugotovila je, da osnovnih ciljev in nalog, ki smo si jih
zadali za leto 1972 nismo dosegli, ker nismo uspeli zavreti inflacijskih tendenc
in obvladati neskladja med blagovnimi in denarnimi fondi ter neskladij znotraj
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materialnega in finančnega področja. Zato je razumljivo, da so izhodišča za
ekonomko politiko v letu 1973, kakor tudi njeni cilji skoraj identični z izhodišči in cilji iz preteklega leta. Poslanci so menili, da je treba zaostriti odgovornost na vseh ravneh in tako zagotoviti realizacijo ciljev in nalog, ki smo si jih
zadali.
Pri tem pa je bilo opozorjeno, da bi bilo treba že pri obravnavah tekoče
gospodarske politike ugotoviti vzroke, ki zavirajo izvrševanje sprejetih nalog in
ciljev in predlagati variantne ukrepe, ki bodo njihovo delovanje preprečili.
Glede doseganja ciljev in nalog ne moremo trditi, da je bilo leto 1972 prelomno in si moramo prizadevati, da v letu 1973 dosežemo več. V skladu s pismom izvršnega biroja predsedstva ZKJ in tovariša Tita bomo morali, če bomo
hoteli premagati obstoječe gospodarske težave oživiti tudi osnovne principe gospodarske reforme, saj bo leto 1973 odločujoče, če hočemo zagotoviti izvedbo
osnovnih nalog, ki smo si jih zastavili s srednjeročnim planom.
Glede na taka gospodarska gibanja se je začasna komisija zavzela za to, da
se naloge in cilji za leto 1973 postavijo v realne okvirje in je treba nato vztrajati,
da se tudi izvajajo, ne pa da se za vsak neuspeh skuša najti opravičilo. Postavljanje preoptimističnih ciljev ekonomske politike, ki niso doseženi bodisi zaradi
objektivnih ali subjektivnih napak, povzroča malcdušje in nezainteresiranost
delovnih ljudi.
Začasna komisija je menila, da bi morali izhodišča in ukrepe za ekonomsko
politiko za prihodnje leto' sprejeti vsaj že v oktobru ali novembru, da bi lahko
organizacije združenega dela in družbenopolitične ter samoupravne interesne
skupnosti pripravile programe svojega dela.
Začasna komisija je posebej opozorila na to, da je treba dosledno izvrševati
že sprejete ukrepe za zmanjšanje nelikvidnosti. To se zlasti nanaša na dosledno
izvajanje predpisov za sanacijo podjetij, ki so nosilci izgub (ZZTP-ji, veliki sistemi, velika podjetja v izgradnji ipd.). Pri tem je pripomnila, da ravno tiste
organizacije združenega dela, ki več ali manj istalno poslujejo z izgubami, izplačujejo višje osebne dohodke, kakor pa tiste, ki so izdelale in tudi izvajajo svoje
stabilizacijske programe. Iz gradiva tudi ni razvidno, kako se bodo te izgube
krile.
Tudi rast splošne porabe je bila z zakonom omejena, vendar dosedanji podatki kažejo, da bodo presežki v Sloveniji znašali od 30—40 milijard starih dinarjev. S to omejitvijo smo obvladali splošno porabo le na področju republiškega
proračuna, ne pa tudi na drugih področjih. Zato so poslanci menili, da je treba
vse presežke sredstev, ki nastanejo na kateremkoli področju, vrniti direktno
gospodarstvu, kar je tudi v skladu z izhodišči za ekonomsko politiko v letu 1972.
Pri tem pa se je postavilo vprašanje, iz katerih virov bomo krili izpad sredstev v republiškem proračunu ,in naše obveznosti do zveznega proračuna. Kolikor bi ta sredstva črpali iz računa za posebne posege v gospodarstvo, bi to po~
menilo nadaljnje manjšanje njegove ekonomske moči.
Po mnenju začasne komisije naj vse samoupravne interesne skupnosti na
podlagi predvidenih materialnih okvirov in ciljev, ki izhajajo iz osnutka srednjeročnega plana in iz njihovih lastnih programov opredelijo naloge, ki jih bodo
opravile v prihodnjem letu. Ker razpolagajo z znanimi sredstvi, tudi odgovarjajo
pred družbo, da bodo ta sredstva racionalno uporabljena in da bo njihovo delovanje služilo kritju potreb občanov, ki jim je namenjeno. Zaradi tega bi bilo
treba misliti na to, da se nekatere službe reorganizirajo, da bodo skupaj z dejavniki gospodarskega in družbenega življenja prispevale k stabilizaciji.
24
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V zvezi s predvidena rastjo izvoza je začasna komisija opozorila, da ima
izvoz mnoge pozitivne učinke (od odprave negativne zunanjetrgovinske bilance
do zmanjševanja nelikvidnosti in hitrejšega vpliva na razvoj tehnologije), da pa
lahko povzroči tudi večje debalanse in pomanjkanje blaga na domačem trgu ter
v zvezi s tem povečani pritisk na cene domačega blaga.
Kljub doseženi rasti proizvoda je zaradi povečanega izvoza in zmanjšanja
uvoza čutiti deficitarnosti in desortiranost posameznih surovin, reprodukcijskega
materiala in končnih izdelkov, kar bo vsekakor vplivala na obseg proizvodnje
v prihodnjih mesecih.
Začasna komisija je ugotovila, da so sprejeti samoupravni sporazumi in
družbeni dogovori dali pozitivne rezultate v delitvi dohodka in osebnih dohodkov, vendar je treba, zaradi različnih izigravanj, že sedaj začeti z dopolnjevanjem in dograjevanjem sistema samoupravnega sporazumevanja. Predvsem naj
bi z novim davčnim sistemom zajeli vse vire neupravičenega bogatenja.
Poslanci so menili, da maramo v letu 1973 voditi selektivno gospodarsko
politiko in usmeriti več sredstev in sil na nekaj ključnih gospodarskih objektov,
ki bodo rentabilni in perspektivni za nadaljnji gospodarski razvoj, ne pa, da bi
še tista razpoložljiva sredstva porabili predvsem za sanacijo izgub ali financiranje raznih negospodarskih objektov.
Ker ni bistvenih razlik med gospodarskimi gibanji v Sloveniji in Jugoslaviji, je začasna komisija menila, da se je treba bolj učinkovito kot doslej dogovarjati in potem tudi izvajati sprejete ukrepe na območju oele države, saj je
republika, v skladu s sprejetimi ustavnimi dopolnili, soodgovorna za kreiranje
in izvajanje skupne gospodarske politike.
Na zaključku razprave je začasna komisija zahtevala, da so v osnutku resolucije konkretizirane naloge in ukrepi, ki bodo zagotovili izvajanje gospodarske politike v letu 1973.
Začasna komisija predlaga enotnemu zboru delovnih skupnosti, da sprejme
mnenja, pripombe in stališča, ki so jih dah odbori zborov delovnih skupnosti
v zvezi z izvajanjem politike družbenoekonomskega razvoja v letu 1972 in možnosti v letu 1973.
Za svojega poročevalca na enotnem zboru delovnih skupnosti je začasna
komisija določila poslanca Toneta Zimška.
St.: 30-34/72
Ljubljana, 3. 11. 1972

Odbor za finance gospodarskega zbora in odbor za proizvodnjo in blagovni
promet gospodarskega zbora sta na skupni seji odborov dne 26. oktobra 1972
obravnavala naslednja gradiva:
— Izvajanje politike družbenoekonomskega razvoja v letu 1972 in možnosti
razvoja v letu 1973; gradivo je pripravil izvršni svet skupščine SR Slovenije;
— Ooena gospodarskih razmer v Sloveniji; gradivo je pripravil zavod SR
Slovenije za planiranje;
— Poročilo o izvajanju akcijskih programov izvršnega sveta skupščine SR
Slovenije.
Vsa omenjena gradiva je skupščini SR Slovenije poslal v obravnavo izvršni
svet.
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Razen omenjenih gradiv so poslanci na seji prejeli še omenjena gradiva:
— Splošna ocena družbenoekonomskega razvoja v letu 1972 in
— Poročilo službe družbenega knjigovodstva Jugoslavije o uporabi predpisov in ukrepov za izvajanje ekonomske politike in stabilizacijskega programa
v letu 1972. Obe omenjeni gradivi je skupščini SR Slovenije poslala zvezna skupščina.
Uvodoma so člani odborov menili, da so predložena gradiva, glede na številne podatke o stanju gospodarstva in splošne porabe v letu 1972 oziroma glede
na obsežno podano analizo gospodarskih gibanj v prvih osmih mesecih tekočega
leta, dobro pripravljena. Iz obilice predloženega gradiva so člani odborov lahko
izvedli zaključke o tem, da so kljub nekaterim ugodnim rezultatom gospodarskih
gibanj v SR Sloveniji (porast industrijske proizvodnje, porast izvoza blaga, znižanje uvoza, višja stopnja produktivnosti dela od stopnje rasti realnih osebnih
dohodkov), ugotovljeni ob koncu leta 1972 in ob pripravah za prihodnje leto
tudi drugi, precej negativni kazalci gibanj, spričo katerih, po mnenju poslancev,
zbledijo pozitivni rezultati gospodarjenja in se postavljajo pod vprašaj.
Odbora sta opozorila, da podatki kažejo, da nismo uresničili pomembnih napovedi in nalog, sprejetih ob obravnavi predlogov družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje splošne in kolektivne porabe konec 1971. leta,
ko so se z njimi sprejele naloge za ekonomsko politiko v letu 1972. Predvsem
nismo uspeli zmanjšati oziroma likvidirati glavne vzroke za nestabilnost v gospodarstvu, ki se izražajo v vse večji nelikvidnosti gospodarstva, v povečanih
izgubah v poslovanju, v nepokritih investicijah in v hitrejši rasti splošne porabe
od predvidene oziroma v večji obremenitvi gospodarstva. Rast splošne porabe
je sicer bila z zakonom omejena, dosedanji podatki pa kažejo, da bodo presežki
v SR Sloveniji znašali od 30—40 milijard S dinarjev. Tem negativnim kazalcem
gospodarskih gibanj so poslanci dodali še porast cen nad predvidevanji, kakor
tudi porast življenjskih stroškov, ki so že v prvem polletju presegli predvideni
porast za vse leto.
Vse to so člani odborov navajali kot dokaz, da niso bile izpolnjene tudi nekatere naloge iz sklepov in stališč republiškega in gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije z dne 16. junija 1972 (Ur. 1. SRS, št. 26/72), ki sta jih le-ta
sprejela glede na gospodarska gibanja v prvih mesecih 1972, kar je skrajno zaskrbljujoče neposredno pred izdelavo dokumenta o gospodarskih gibanjih v letu
1973.
V načelni obravnavi sta odbora menila, da se tudi konec letošnjega leta ponavlja napaka, na katero so odbori gospodarskega zbora opozarjali že več let:
precej se zamuja tako na ravni republike kot federacije s pripravo in sprejemom
resolucije ter ukrepov za ekonomsko politiko v prihodnjem letu. Splošno mnenje
članov odbora je bilo, da bi se resolucija in ukrepi za prihodnje leto morali sprejeti že v oktobru, da bi lahko organizacije združenega dela le-te upoštevale pri
sklepanju pogodb in celotnem svojem poslovanju za prihodnje leto.
Odbora sta še posebej opozorila na to, da je nujno potrebno dosledneje izvrševati že sprejete ukrepe za zmanjšanje nelikvidnosti, to je za izvedbo stabilizacijskega programa v merilu cele SFRJ, saj ga je zaradi enotnega jugoslovanskega trga nemogoče zamisliti, kot izvajanje osmih ločenih stabilizacijskih
programov republik in pokrajin ali celo ožjih območij. To se zlasti nanaša na
dosledno izvajanje predpisov za sanacijo podjetij, ki so nosilci izgub (Z2TP-ji,
veliki sistemi, velika podjetja v izgradnji, veliki infrastrukturni objekti v izgradnji), kakor tudi na doslednejše izvajanje od vseh republik in pokrajin, sicer
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že sprejetih načelnih stališč, kot so na primer: nižja stopnja rasti realnih osebnih dohodkov od rasti stopnje produktivnosti dela. Za vse to bi se morali še bolj
kot doslej, zavzeti tudi predstavniki SR Slovenije v zveznih organih (komitejih
in drugih telesih), kakor tudi v zvezni skupščini, saj je naša republika, v skladu
s sprejetimi ustavnimi amandmaji, soodgovorna za vsa gospodarska gibanja v
SFRJ.
Poslanci so menili, da ni dvoma o tem, da se dejansko stališča skupščine
SR Slovenije o nižji stopnji rasti splošne porabe (v primerjavi z rastjo družbenega proizvoda) niso izvedla,, kar pomeni, da splošna poraba ni obvladana, da
imajo vsi nosilci splošne porabe velike presežke (še zlasti zdravstveno zavarovanje) in da kljub jasnemu stališču skupščine SR Slovenije z dne 16. junija
1972 niso vrnjeni presežki gospodarstvu, niti znižane stopnje davkov (prispevkov) iz osebnih dohodkov, niti se ni uvedlo diferencirano zniževanje stopenj
davkov za posamezne gospodarske dejavnosti. Omenjena stališča bi se morala
izvesti čimprej in tako, vsaj deloma, razbremeniti gospodarstvo.
Po mnenju poslancev bo leto 1973, kot tretje leto srednjeročnega plana
razvoja 1971—1975, odločujoče leto za izvedbo osnovnih nalog tega plana. Ugotovili so, da se ob prehodu na to leto mora gospodarstvo naše republike ukvarjati z istimi problemi, kot je to bil primer v zadnjih nekaj letih. S tem v zvezi
so poslanci menih, da moramo v leto 1973 vstopiti z bolj jasnimi izhodišči za
razreševanje ključnih problemov gospodarjenja za izvedbo planskih nalog
srednjeročnega plana razvoja.
Naloge gospodarskega razvoja v prihodnjem letu naj bi bile bolj ambiciozno zastavljene, temeljiti bi morale na naših realnih možnostih. Hkrati mora
biti usmerjeno več sil in sredstev za nekaj ključnih gospodarskih naložb, ki so
po splošnih ocenah rentabilne in perspektivne za nadaljnji gospodarski razvoj
naše republike in celotne SFRJ. Za izvedbo takih naložb naj se v skladu s
srednjeročnim planom razvoja industrije združi čimveč razpoložljivih sredstev,
tako da se ta sredstva ne planira in porabi predvsem za sanacijo izgub ali pa
samo za financiranje infrastrukturnih in negospodarskih objektov.
Po mnenju članov odborov pa vsi predvideni ukrepi ekonomske politike
v prihodnjem letu ne bodo dovolj uspešni, kolikor se ne bo končno uredilo
vprašanje odgovornosti vseh družbenih .institucij in vseh nosilcev javnih pooblastil, vključno z družbenopohtičnimi skupnostmi, državnimi organi in odgovornimi osebami v teh organih.
Potem, ko je bilo ugotovljeno, da ukrepi ekonomske politike za leto 1972
niso dali pričakovanih rezultatov glede odprave osnovnih vzrokov gospodarskih
nestabilnosti, je razprava zlasti opozorila, da nas nekatere rešitve, ki so sicer
prispevale k trenutnemu izboljšanju razmer na nekaterih področjih, ne smejo
zavajati, saj same po sebi niso trajnega značaja in lahko celo povzročijo nove
motnje in neravnovesja.
S tem v zvezi je bilo poudarjeno, da sta oba odbora, kakor tudi gospodarski
zbor kot celota, že ob ocenjevanju gospodarskih razmer v Sloveniji v prvih
petih mesecih letošnjega leta, opozorili, da nas začetna, sicer pozitivna gibanja
na področju proizvodnje in zunanjetrgovinske menjave, ne smejo motiti pri
ocenjevanju dejanskih razmer.
Čeprav je bila stopnja rasti proizvodnje v prvih mesecih 1972. leta razmeroma visoka, je bilo v kasnejših mesecih čutiti tendenco upadanja, ki je proti
koncu leta še močnejša. Zmanjšanje uvoza reprodukcijskega materiala že zavira
proizvodnjo, skupaj s povečanim izvozom pa izčrpava blagovne sklade in po-
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glablja neravnovesje med blagovnimi in denarnimi skladi. V razpravi je bilo
opozorjeno, da je kljub doseženi rasti proizvodnje čedalje bolj čutiti deficitarnost in desortiranost posameznih surovin, reprodukcijskega materiala in
končnih izdelkov, kar bo nedvomno vplivalo na obseg proizvodnje v prihodnjih
mesecih.
Tudi bistveno izboljšanje odnosov v devizni bilanci republike in plačilni
bilanci celotne države, je po mnenju poslancev potrebno oceniti celovito, z vsemi
posledicami, ki jih je to povzročilo na drugih področjih. Podčrtano je bilo, da
je takšno izboljšanje le navidezno, če ga primerjamo z rezultati in posledicami
v proračunu federacije in kreditno-monetamo politiko.
Zaradi zmanjšanja uvoza je namreč izpadel bistveni del dohodka federacije
od carin, zaradi povečanega izvoza pa so bih preseženi izdatki v zvezi s spodbujanjem izvoza. Ker bo primanjkljaj v zveznem proračunu potrebno pokriti,
se obveznosti republike, skupaj z obveznostmi po izvenproračunski bilanci ocenjujejo na okoli 100 starih milijard, pri čemer se z vso resnostjo postavlja vprašanje, od kod sredstva dobiti, saj gre za zneske, ki jih ni mogoče zagotoviti
v enem letu.
Izboljšanje odnosov v plačilni bilanci je vplivalo tudi na kreditno-monetarno
politiko. Namesto predvidenega obsega denarne mase, ki naj bi se v celem letu
povečala za 12 %», je že v sedmih mesecih doseženo 21®/o povečanje. Razen hitrejšega porasta cen od predvidenega in rasti družbenega proizvoda, je na takšno
povečanje pomembno vplival devizni suficit ter povečanje kreditov za primarne
emisije za reeskontne kredite za izvoz.
V zvezi s takšnimi posledicami izboljšanja plačilne bilance, ki so povzročile
tudi nasprotne učinke, odbora opozarjata, da je potrebno ponovno proučiti
usmerjenost na 14°/o povečanje izvoza v letu 1973, ob hkratni rasti družbenega
proizvoda za 7 ®/o. Odbora ocenjujeta, da je realna nevarnost, da bodo takšni
odnosi povzročili še večje debalanse in pomanjkanje blaga na domačem trgu
ter še večji pritisk na cene. Po mnenju odborov je potrebno, hkrati z usmerjenostjo na izvoz, zagotoviti tudi večjo založenost domačega trga, bodisi z domačo
proizvodnjo ali večjo liberalizacijo uvoza.
V zvezi s cenami je razprava opozorila, da je politika cen nejasna in neizdelana, saj še ni znano, na katerih področjih se bodo uporabljali posamezni
kriteriji, kot so kriteriji zunanjetrgovinskih cen, kriteriji razvojne politike ali
razvojni kriteriji. V pogojih, ko sistema cen dejansko ni, je očitno, da dolgotrajno zadrževanje administrativnih ukrepov na področju cen ne odpravlja problemov, temveč jih le množi in ustvarja nova neskladja. Takšni ukrepi ne morejo
odpraviti vzrokov in virov inflacije. Neusklajenost cen na domačem in tujem
trgu je povzročila, da smo kljub pomanjkanju nekaterih reprodukcijskih materialov in kmetijskih proizvodov na domačem trgu le-te izvažali, pozneje, ko so
nastale skoraj kritične situacije, pa ponovno uvažali. S tem v zvezi so bile
v razpravi omenjene nekatere surovine, gradbeni material, les in meso. Podčrtana so bila tudi neskladja, ko so cene in uvoz nekaterih izdelkov sproščeni,
cene surovin in repromateriala za te izdelke pa zamrznjeni, kar ponekod že
zavira domačo proizvodnjo tako teh izdelkov kot surovin. V zvezi z izhodišči
za prihodnje leto se na tem področju odbora zavzemata za čimhitrejše ustvarjanje pogojev, da se administrativno ukrepanje odpravi ali vsaj omeji in sicer
v smeri, ki je bila začrtana v sprejetih sklepih in stališčih ob obravnavi gospodarskih razmer v Sloveniji junija meseca 1972. leta.
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Pri oblikovanju ekonomske politike za 1973. leto odbora z vso zaskrbljenostjo poudarjata, da zavzemajo osrednje mesto motnje na področju delitve
oziroma sedanja razmerja med akumulacijo in potrošnjo vseh oblik. Odbora
ocenjujeta, da brez posegov v delitev dohodka ni možno pričakovati rezultatov
ter da usmeritev, da morajo osebni dohodki ter celotna splošna in kolektivna
poraba rasti počasneje od rasti družbenega proizvoda, v sedanjih razmerah ne
zadošča. Odbora menita, da takšna splošna usmeritev ni sprejemljiva niti kot
izhodišče za oblikovanje bodoče ekonomske politike, saj se za l"Vo ali 5°/» zaostajanjem te potrošnje skrivajo milijardna sredstva, ki lahko bistveno pospešijo ali zavro prizadevanja za stabilizacijo gospodarskih razmer. Odbora predlagata, da predlagatelj že v osnutku izhodišč ekonomske politike za prihodnje
leto predloži konkretna razmerja med družbenim proizvodom ter osebno in
splošno potrošnjo. Hkrati naj predvidi zakonske predpise, ki jih bo predložil
v primeru, da se postavljena razmerja ne uresničujejo.
Glede prihodnjih nalog na posameznih področjih gospodarstva je razprava
opozorila na nekatere probleme v gozdarstvu, gostinstvu in turizmu ter trgovini.
Izraženo je bilo mnenje, da so naloge na področju gozdarstva realne, vendar
je treba krepitvi samoupravnih odnosov znotraj gozdnogospodarskih organizacij
dati ustrezno materialno osnovo. Predlagano je bilo zmanjšanje dajatev od lesa
in sicer prometnega davka od 27,5 °/o na 12 fl/», s čimer bi se obdavčitev lesa
izenačila z ivernimi ploščami ter udeležba družbe pri stroških upravljanja
z gozdovi in sicer za del, ki jih ta služba ima v zvezi z javnimi funkcijami
gozdov.
Glede turizma je bilo opozorjeno na dvig cen, zlasti izvenpenzionskih storitev, ki so po sprostitvi v juliju narastle za 22 '%> ter stanje, da se je devizni
dotok povečal za 15 '%> pri 2'%» zmanjšanju prenočitev tujih turistov. Glede na
to, da tujina ne prizna podražitev, ki segajo prek evropskega poprečja, ter
da se pogodbe sklepajo že avgusta za prihodnje leto, se v teh organizacijah
postavlja z vso resnostjo vprašanje dohodka v 1973. letu.
Poslovanje trgovine v letu 1972 je bilo pod močnim vplivom sprejetih
ukrepov za zagotovitev večje stabilnosti, predvsem odloka o maksimiranju cen
ter odloka o 30V» depozitu na vlaganje v trgovini. V razpravi je bilo izraženo
mnenje, da bi se morali močneje zavzeti za odpravljanje odloka o 30% depozitu, še zlasti zato, ker je v nekaterih republikah čutiti tendenco, da bi se
veljavnost tega odloka celo podaljšala in sicer za nekaj let. Upadanju dohodka
v trgovini kaže posvetiti posebno skrb tudi s stališča obdavčitve po novem
zakonu o davku na dohodek, saj bi bilo najslabše, če bi se trgovina zaradi
pomanjkanja sredstev usmerila na zmanjševanje zalog, opuščanje investicijskih
vlaganj in poslovnemu sodelovanju s proizvodnjo.
Čeprav je predstavnik predlagatelja pojasnil, da je predloženo gradivo le
podlaga za oblikovanje predlogov za ekonomsko politiko v letu 1973 in za
predloge ukrepov v prihodnjem letu, ker bodo glede tega podane konkretnejše
naloge za leto 1973 šele v osnutku republiške resolucije o ekonomski politiki
za leto 1973, ki jo bo predlagatelj predložil predvidoma konec novembra ali
v začetku decembra 1972, pa so poslanci menili, da se predloženo poglavje
III »Okvirna izhodišča za oblikovanje ekonomske politike v naslednjem letu«
(iz gradiva izvršnega sveta) oziroma v poglavju XI »Elementi prognoze za leto
1973« (iz gradiva zavoda SR Slovenije za planiranje), ne bi mogli upoštevati
niti kot osnovo za oblikovanje ekonomske politike v letu 1973. Tako stališče

Priloge

375

so poslanci utemeljevali s tem, da so v obeh poglavjih omenjenih gradiv stališča do najvažnejših nalog podana dokaj ohlapno.
Predloženo je, da bi v osnutku resolucije morale biti bolj konkretizirane
in kvantificirane naloge glede rasti splošne porabe (v razmerju do rasti družbenega proizvoda), glede uvajanja novega davčnega sistema, glede načela o nižji
stopnji rasti realnih osebnih dohodkov kot je produktivnost dela in s tem v zvezi
tudi glede doslednejšega izvajanja družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov o delitvi dohodka in osebnih dohodkov.
Odbor za proizvodnjo in blagovni promet ter odbor za finance predlagata
gospodarskemu zboru, da sprejme mnenja, pripombe in stališča odborov v zvezi
z izvajanjem politike družbenoekonomskega razvoja v letu 1972 in možnosti
razvoja v letu 1973 ter da jih posreduje enotnemu zboru delovnih skupnosti
in republiškemu zboru kot pristojnima zboroma, kakor tudi izvršnemu svetu
SR Slovenije kot predlagatelju osnutka oziroma predloga izhodišč za ekonomsko
politiko za leto 1973.
Odbora sta za svojega poročevalca na zboru določila poslanko Maro Zlebnik.
Št.: 30-34/72
Ljubljana, 27. 10. 1972

Skupina poslancev prosvetno-kulturnega zbora — mnenje z dne 2. 11. 1972,
št. 30-34/72.

Skupina poslancev socialno-zdravstvenega zbora — mnenje z dne 28. oktobra 1972, št. 30-12/72.

OSNUTEK ZAKONA
o javnem obveščanju

UVODNA NAČELA
I
Svoboda komuniciranja je temeljni pogoj za samoupravljanje občana in
delovnega človeka ter za njuno kvalificirano soodločanje o družbenih zadevah.
Zato SR Slovenija pospešuje uveljavljanje javnega mnenja, podružbljanje javnega obveščanja in odpravljanja slehernega monopola obveščenosti s tem, da nenehno krepi vlogo in vpliv občana in delovnega človeka v procesih obveščanja
ter poglablja odgovornost virov in sredstev javnega obveščanja do njiju.
II
Dejavnost javnega obveščanja v SR Sloveniji vsebinsko opredeljuje socialistična samoupravna družbena ureditev. Poglaviten smoter dejavnosti je uveljavljanje, utrjevanje in razvijanje socialističnih samoupravnih odnosov in nepo-
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sredne socialistične demokracije, enakopravnosti, enotnosti in solidarnosti jugoslovanskih narodov in narodnosti ter mednarodnega sodelovanja na načelih
miroljubnega in ustvarjalnega sožitja.
III
SR Slovenija spodbuja samoupravno integriranje vseh dejavnikov obveščanja v enoten in soodvisen proces po načelu enakih pravic in obveznosti ter
razmejenih odgovornosti z namenom, da se izoblikujejo pravila obnašanja, ki
bodo ustrezala samoupravni demokraciji in zamenjala državno prisilo.
IV
V socialistični zvezi delovnega ljudstva Slovenije občani in delovni ljudje
kot posamezniki in v vseh oblikah svojega interesnega povezovanja in združevanja neposredno, po svojih delegatih in organih skrbe za pospeševanje svoje
vsestranske in objektivne obveščenosti, za oblikovanje in uresničevanje pravil
socialističnega obnašanja vseh dejavnikov obveščanja, za uresničevanje načela
javnosti dela vseh nosilcev javnih pooblastil, za enakopravno in demokratično
uporabo vseh sredstev javnega obveščanja in v ta .namen spodbujajo in pospešujejo samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje med vsemi dejavniki obveščanja.
V
Zaradi uresničitve načela enotnosti in odprtosti jugoslovanskega komunikacijskega prostora zagotavlja SR Slovenija svobodo obveščanja in pravico
obveščenosti vsem državljanom SFR Jugoslavije pod enakimi pogoji ter pospešuje usklajevanje in integriranje celotne dejavnosti v moten sistem obveščanja
v Jugoslaviji. Prav tako si v okviru svojih pristojnosti prizadeva za uresničitev
načela svobodne mednarodne izmenjave informacij, zlasti pa s slovenskimi
narodnostnimi skupinami izven državnih meja.
VI
Uvodna načela so osnova za tolmačenje zakona in delovanje vseh dejavnikov obveščanja.
Prvo poglavje
TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Delovnim ljudem in občanom se zagotavlja pravica, da ne glede na razliko
v narodnosti, rasi, jeziku ah veri svobodno obveščajo javnost o svojih stališčih,
mnenjih in pogledih ter da so objektivno obveščeni o dogajanjih na vseh področjih življenja doma in v tujini.
2. člen
Delovni ljudje-in občani, družbenopolitične skupnosti in njihovi organi,
družbenopohtične in družbene organizacije ter organizacije združenega dela
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imajo pravico izdajati časopise in druge vrste tiska, uporabljati sredstva javnega obveščanja za lastno obveščenost in obveščanje, ustanavljati organizacije
združenega dela in druge organizacije za širjenje sporočil ter sodelovati pri
upravljanju sredstev javnega obveščanja ob pogojih, ki jih določa ta zakon.
3. člen
Delovni ljudje in občani imajo pravico biti obveščeni o delu družbenopolitičnih skupnosti, državnih organov, družbenopolitičnih in drugih organizacij,
o delu vseh nosilcev javnih pooblastil ter o delu organizacij združenega dela
in imajo zato pravico dostopa do vseh virov sporočil ob pogojih, ki jih določa
ta zakon.
4. člen
Organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo z javnim obveščanjem, so
v svojem delu samostojne; organi družbenopolitičnih skupnosti in ustanovitelji
imajo nasproti njim samo tiste pravice, ki jih določa zakon.
5. člen
Javno obveščanje je dejavnost posebnega družbenega pomena.
V organizacijah združenega dela in drugih organizacijah, ki se ukvarjajo
z javnim obveščanjem, sodelujejo pri upravljanju zadev, ki so v zvezi z javnim
obveščanjem, občani kot predstavniki družbene .skupnosti v skladu s tem zakonom, ustanovitvenim aktom in s splošnim aktom organizacije.
6. člen
Novinarji in druge osebe, ki se ukvarjajo z obveščanjem javnosti, morajo
pri opravljanju te dejavnosti upoštevati načela novinarske etike in družbene
odgovornosti, spoštovati resnico, čast, dobro ime in pravice delovnih ljudi in
občanov ter prispevati k razvijanju miroljubnega sodelovanja med narodi.
7. člen
Zavajanje javnosti z dajanjem neresničnih ali nepopolnih sporočil ter objavljanje takšnih sporočil v sredstvih javnega obveščanja ima za posledico odgovornost po zakonu.
8. člen
Za objavljanje sporočil ni treba dovoljenja niti prijave.
Ni cenzure sporočil, razen v neposredni vojni nevarnosti ali v vojni.
9. člen
Družbenopolitične skupnosti v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi
podpirajo in pospešujejo razvoj dejavnosti javnega obveščanja z zagotavljanjem
ugodnih materialnih in drugih pogojev ter spodbujajo družbeno dogovarjanje
in samoupravno sporazumevanje o medsebojnih razmerjih.
Če je udeleženec v družbenem dogovoru SR Slovenija, jo zastopa izvršni
svet skupščine SR Slovenije.
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Drugo poglavje
JAVNOST DELA
10. člen

Družbenopolitične skupnosti, državni organi, družbenopolitične in druge
organizacije, nosilci javnih pooblastil in organizacije združenega dela morajo
s statutom ali drugim splošnim aktom, če organizacija ali organ nima statuta,
podrobneje določiti način zagotavljanja javnosti svojega dela in način dostopa
do sporočil.
Organizacije in organi iz prejšnjega odstavka morajo posebej določiti osebo,
ki je odgovorna za zagotavljanje javnosti dela.
11. člen
Organizacije in organi iz prejšnjega člena morajo:
1. dajati novinarjem sporočila o svojem delu in o izpolnjevanju svojih nalog;
2. omogočiit novinarjem, da prisostvujejo na sejah kolegijskih organov ter
na plenumih, skupščinah in zborovanjih članov organizacije ter jim dajati gradiva, s katerimi so takšni sestanki pripravljeni.
Sporočilo oziroma prisostvovanje na s.eji, sestanku itd. se lahko odkloni le
v primerih, ko gre za uradno tajnost, ki jo določa zakon, splošni akt oziroma
statut, kadar ima organ aH organizacija statut.
12. člen
Novinar, ki je dobil sporočilo od odgovorne osebe iz drugega odstavka
10. člena tega zakona, pa ni imel razloga dvomiti v njegovo resničnost, ne
odgovarja, če je vsebinsko točno objavil sporočilo v sredstvih javnega obveščanja, razen če ni odgovoren za takšno objavo po kakšnem drugem zakonu.

Tretje poglavje
TISK
1. Splošne določbe
13. člen
Tiskane stvari po tem zakonu so časopisi, revije, knjige, katalogi, prospekti,
plakati, letaki, slike, zemljevidi, risbe z besedilom ali brez besedila, glasbene
note ter druge podobne na mehaničen, kemičen, elektronski ali kakšen drug
način razmnožene stvari in so namenjene javnosti.
Tiskane stvari po tem zakonu niso tiskani ah kako drugače razmnoženi
izvodi, ki so namenjeni izključno kot uradno gradivo za notranje delo organov
družbenopolitičnih skupnosti, družbenopolitičnih organizacij, delovnih in drugih
samoupravnih organizacij ter društev, obrazci, ceniki, navodila za uporabo aparatov in zdravil, računovodske in druge podobne knjige, vozovnice, vabila in
podobno, če imajo1 vsebino, ki je v navadi pri takšnih stvareh.
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14. člen
L izdajanjem in razširjanjem tiskanih stvari se smejo ukvarjati ob pogojih,
ki jih določa zakon, organi družbenopolitičnih skupnosti, družbenopolitične organizacije, delovne in druge samoupravne organizacije, društva, civilne pravne
osebe in občani.
15. člen
Na vsaki tiskani stvari (prvi odstavek 13. člena) morajo biti navedeni:
naziv oziroma ime in priimek in naslov izdajatelja in tiskarne ter kraj in leta
natiska oziroma razmnožitve (impresum).
16. člen
Tiskarna oziroma izdajatelj, če stvar ni bila natisnjena ali razmnožena
v tiskarni, mora od prvih izvodov vsake izdaje tiskane stvari takoj poslati tri
izvode okrožnemu javnemu tožilstvu.
17. člen
Ni dovoljeno izdajati tiskane stvari, če naj bi bila finančna ali druga materialna sredstva za izdajanje zagotovljena iz tujih (inozemskih) virov.
Šteje se, da je izdajanje tiskanih stvari financirano iz tujih virov, če se
s finančnimi ali drugimi materialnimi sredstvi iz tujih virov v celoti ali delno
krijejo izdatki za njeno izdajanje stalno ali priložnostno in ne glede na višino
zneska.
Ne šteje se, da je izdajanje tiskanih stvari financirano iz tujih virov, če
se dobivajo finančna sredstva iz tujih virov kot naročnina zanje ali kot plačilo
za komercialne oglase v običajnih zneskih.
18. člen
Določbe prejšnjega člena ne veljajo za tiskane stvari, ki jih izdajajo Združeni narodi, ne za tiskane stvari, ki se izdajajo na podlagi sporazuma, sklenjenega med mednarodnimi organizacijami ali tujimi ustanovami in organizacijami
in SFR Jugoslavijo oziroma SR Slovenijo, in ne za tiskane stvari, ki se izdajajo
s soglasjem zveznega ali republiškega organa, ki je pristojen za informacije.
19. člen
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na tiskane stvari, izvzemši določbe iz
16. člena, se primerno uporabljajo tudi za gramofonske plošče, magnetofonske
in magnetofonske trakove s posinetki ter druga avdiovizualna sredstva s posnetki, filme za zasebno predvajanje in diapozitive, ki so v prometu ali se javno
predvajajo.
20. člen
Delovni ljudje in občani, družbenopolitične skupnosti, državni organi, družbenopolitične in druge organizacije, organizacije združenega dela ter društva
imajo pravico do javnega odgovora na sporočilo, ki je bilo objavljeno v sredstvih
javnega obveščanja, če se z odgovorom bistveno dopolnijo dejstva in podatki iz
objavljenega sporočila.
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S splošnim aktom organizacije, ki odloča o objavi javnega odgovora, se
določijo podrobnejši pogoji, pod katerimi se objavi javni odgovor, organ, ki
odloča o objavi in organ, ki odloča o pritožbi zoper zavrnitev objave.
21. člen
Dejavnost tiskanja ali razmnoževanja tiskanih stvari na drug način urejajo
posebni predpisi.
2. časopisna dejavnost
22. člen
Časopisi so po tem zakonu dnevni in drugi periodični listi, revije, bilteni in
druge podobne tiskane stvari, ki izhajajo za redno obveščanje javnosti.
23. člen
Časopisna dejavnost po tem zakonu je izdajanje, urejanje, razmnoževanje
in razširjanje časopisov.
24. člen
Časopisno dejavnost kot glavno dejavnost lahko opravljajo organizacije
združenega dela časopisne dejavnosti (časopisna podjetja, časopisni zavodi, časopisne agencije; v nadaljnjem besedilu: »časopisne organizacije«).
25. člen
V aktu, s katerim se ustanovi časopisna organizacija, je treba določiti tudi
zvrst in temeljno vsebinsko zasnovo časopisov (v nadaljnjem besedilu: »zasnova«), ki jih bo izdajala časopisna organizacija.
Z zasnovo se vsebinsko določi namen izdajanja časopisa, predmet obravnave
in temeljna izhodišča uredniške politike.
Če hoče časopisna organizacija izdajati tudi časopise, za katere ni predvideno izhajanje v ustanovitvenem aktu, s katerim je bila ta organizacija ustanovljena, določi zvrst in zasnovo takih časopisov organizacija v soglasju z ustanoviteljem.
Zvrst in zasnovo časopisa, katerega izdajatelj ni časopisna organizacija,
določi njegov izdajatelj.
Časopis objavi svojo zasnovo in spremembe zasnove.
26. člen
Ustanovitelj časopisne organizacije oziroma izdajatelj časopisa zagotovi
materialne, finančne in kadrovske pogoje za začetek izhajanja časopisa.
Če odločitev ustanovitelja oziroma izdajatelja o izvajanju zasnove časopisa
ali kakšna druga njegova odločitev vpliva na materialni položaj delovne skupnosti časopisa, ustanovitelj oziroma izdajatelj in pristojni organ delovne skupnosti časopisa uredita ta vprašanja s posebno pogodbo.
27. člen
Pri časopisu, ki ga izdajata družbenopolitična skupnost ah njen organ,
družbenopolitična ali družbena organizacija, organizacija združenega dela,
društvo ali skupina občanov, se ustanovi družbeni organ (časopisni svet ipd.)
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za obravnavanje določenih nalog s področja izhajanja časopisa; pri več časopisih istega izdajatelja se lahko ustanovi skupni družbeni organ.
Družbeni organ pri časopisu sestavljajo predstavniki izdajatelja, predstavniki drugih zainteresiranih organizacij in občanov ter predstavniki časopisa, pri
časopisu, ki ga je ustanovila časopisna organizacija, pa sestavljajo družbeni
organ tudi predstavniki ustanovitelja časopisne organizacije.
Kot predstavniki časopisa iz prejšnjega odstavka se štejejo predstavniki
rednih sodelavcev časopisa ter predstavniki delovne skupnosti časopisa, če je
časopis organiziran kot organizacija združenega dela v sestavu izdajatelja.
28. člen
Z aktom ustanovitelja časopisne organizacije oziroma s splošnim aktom
izdajatelja časopisa, ki ga ne izdaja časopisna organizacija, se podrobneje določi,
katere organizacije in organi imenujejo svoje predstavnike v družbeni organ
pri časopisu ter koliko predstavnikov imenujejo.
Družbeni organ časopisa se lahko oblikuje v skladu z aktom ustanovitelja
oziroma s splošnim aktom izdajatelja po načelu enakega zastopstva predstavnikov časopisa in predstavnikov širše družbene skupnosti ali po načelu ločenega
glasovanja predstavnikov širše družbene skupnosti, po katerem je odločitev
sprejeta, če je sprejeta v obeh skupinah predstavnikov, ki ločeno glasujejo.
Pri časopisu, ki ga izdaja skupina občanov, določi sestav in imenuje predstavnike širše družbene skupnosti v družbenem organu po predhodnem mnenju
zainteresiranih organizacij tista občinska skupščina, na območju katere časopis
izhaja.
29. člen
Družbeni organ pri časopisu:
— sklepa o temeljnih vprašanjih izvajanja zasnove časopisa;
— obravnava druga vprašanja, ki so temeljnega pomena za izdajanje in
urejanje časopisa in daje o teh vprašanjih mnenja in predloge izdajatelju časopisa oziroma ustanovitelju časopisne organizacije in časopisni organizaciji;
— voli glavnega in odgovornega urednika časopisa;
— daje soglasje k splošnemu aktu, s katerim se določajo pogoji, pod katerimi se objavi javni odgovor (2. odstavek 20. člena) oziroma sporočilo (3. odst.
43. člena) ter k tistim določbam statuta časopisne organizacije oziroma splošnega
akta izdajatelja, ki se nanašajo na izdajanje in urejanje časopisa.
Izvolitev po 3. alinei prejšnjega odstavka je potrebna tudi v primeru, če
je direktor časopisne organizacije hkrati glavni ali odgovorni urednik časopisa.
Časopis objavi sklepe, mnenja in predloge svojega družbenega organa
v zadevah iz prvega odstavka tega člena, kakor tudi sklepe in stališča izdajatelja
v teh zadevah.
30. člen
Izdajatelj časopisa se ne more odpovedati izdajateljskih pravic in dolžnosti
do časopisa.
Izdajatelj časopisa lahko prenese pravice in dolžnosti na drugo organizacijo, ki je lahko izdajatelj časopisa po tem zakonu.
Če preneha organizacija ali organ, ki je izdajatelj časopisa, preneha tudi
časopis.
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31. člen

Časopis lahko izdajajo tudi občani v skupini najmanj 10 oseb, ki se organizira in registrira po predpisih, ki veljajo za društva, če ta zakon ne določa
drugače.
Pravila skupine občanov obsegajo poleg določb, ki jih zahteva zakon
o društvih, še določbe o izdajanju in urejanju časopisa ter o vodstvu zadev
v zvezi z izdajanjem časopisa.
32. člen
Skupina občanov je pravna oseba. Občani, ki izdajajo časopis, so nerazdelno
odgovorni za obveznosti, ki nastajajo iz te dejavnosti, kadar jih ni moč poravnati iz premoženja pravne osebe.
Skupina občanov, ki namerava izdajati časopis, mora položiti na občinskem
sodišču varščino v vrednosti enkratne naklade časopisa.
Varianta: 2. odstavek se črta.
33. člen
Kdor namerava izdajati časopis, mora najmanj 15 dni pred začetkom
izdajanja časopisa vložiti prijavo pri republiškem organu, ki je pristojen za
informacije.
V prijavi je treba navesti:
1. ime časopisa;
2. zvrst časopisa;
3. čas izhajanja časopisa;
4. kraj izdajanja časopisa in naslov uredništva;
5. jezik, v katerem bo časopis izhajal;
6. ime, priimek in naslov odgovornega urednika;
7. vire finančnih sredstev in način financiranja;
8. ime in naslov tiskarne, ki bo tiskala časopis.
Kraj izdajanja časopisa je kraj, v katerem je sedež uredništva.
34. člen
Prijavi iz prejšnjega člena je treba priložiti:
1. ustrezna dokazila, da tisti, ki je v prijavi naveden kot odgovorni urednik,
ni bil kaznovan za kaznivo dejanje v smislu 1. odstavka 39. člena in da zoper
njega ni uveden postopek zaradi suma, da je storil takšno kaznivo dejanje;
2. zasnovo časopisa;
3. overjen izpisek tistih določb izdajateljevega akta, ki govorijo o izdajanju
in urejanju časopisa, če izdajatelj ni časopisna organizacija;
4. akt o izvolitvi oziroma imenovanju družbenega organa pri časopisu;
5. dokazilo o položeni varščini iz 2. odstavka 32. člena.
Varianta: Točka 5. se črta, če bo črtan 2. odst. 32. člena.
35. člen
Ce časopis ne začne izhajati v šestih mesecih od vložitve prijave ali če
neha izhajati in traja presledek v izhajanju več kot šest mesecev, je treba
vložiti novo prijavo za izdajanje časopisa.
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Za časopis, ki naj bi izhajal največ enkrat mesečna, pa ne začne izhajati
v šestih mesecih od vložitve prijave ali če neha izhajati in traja presledek
v izhajanju več kot eno leto, je treba vložiti novo prijavo za izdajanje časopisa.
36. člen
Ce se med izdajanjem časopisa spremenijo posamezni podatki iz prijave
(33. člen) ali vsebina njenih prilog (34. člen), mora izdajatelj naznaniti vsako
tako spremembo v osmih dneh republiškemu organu, ki je pristojen za informacije.
37. člen
Če republiški organ, ki je pristojen za informacije, spozna, da podatki iz
prijave in vsebina njenih prilog niso v skladu z zakonom, opozori na to prijavitelja časopisa najpozneje v 14 dneh po prejemu prijave in mu določi rok,
v katerem mora prijavo spraviti v sklad z zakonom. Ta rok ne sme biti krajši
kot 15 dni in ne daljši kot tri mesece.
38. člen
Časopis mora imeti odgovornega urednika.
Odgovorni urednik je ob pogojih, ki jih določi zakon, odgovoren za vsako
informacijo, ki je objavljena v časopisu.
Časopis ima lahko tudi več odgovornih urednikov. V takem primeru so
odgovorni uredniki odgovorni za informacije, ki so objavljene v posameznih
izdajah ali v posameznih rubrikah časopisa.
39. člen
Za odgovornega urednika je lahko postavljen, kdor je jugoslovanski državljan, kdor je opravilno sposoben in v zadnjih treh letih ni bil kaznovan za
naklepno kaznivo dejanje, za katero je zagrožena kazen strogega zapora ali
zapora, daljša od enega leta, in kdor ni v postopku zaradi takega dejanja.
Za odgovornega urednika ne more biti postavijena oseba, dokler še trajajo
pravne posledice obsodbe zaradi dejanja iz prejšnjega odstavka.
Izjemoma je lahko postavljen za odgovornega urednika časopisa tudi nekdo,
ki ni jugoslovanski državljan, če dobi za to dovoljenje republiškega organa,
ki je pristojen za informacije.
40. člen
Na vsakem izvodu časopisa morajo biti navedeni poleg podatkov iz 15. člena
tega zakona tudi ime in priimek odgovornega urednika.
Če ima časopis več odgovornih urednikov, mora biti na vsakem izvodu
navedeno, za katero izdajo oziroma za katero rubriko je odgovoren vsak posamezni odgovorni urednik.
41. člen
Izdajatelji časopisov morajo objaviti najmanj enkrat letno podatke o virih
financiranja časopisa, višini dotacije, deležu dohodkov od oglasov v celotnem
dohodku, o letni nakladi in druge podatke, ki so v zvezi z izdajanjem časopisa
in so pomembni za javnost.
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42. člen

Na zahteva republiškega ali zveznega organa, ki je pristojen za informacije,
mora odgovorni urednik v prvi naslednji številka časopisa objaviti brezplačno
sporočilo, ki je posebnega pomena za občane in organizacije, ker gre za življenje in zdravje ljudi, za njihovo premoženje, za javni red in mir in podobno.
43. člen
Delovni ljudje in občani, družbenopolitične skupnosti, državni organi,
družbenopolitične in druge organizacije, organizacije združenega dela ter
društva lahko zahtevajo, da se v sredstvih javnega obveščanja objavijo njihova
sporočila, če so pomembna za javnost.
Organi oziroma odgovorne osebe v sredstvih javnega obveščanja upoštevajo
pri odločanju po prejšnjem odstavku pomen in nujnost sporočila, materialne
možnosti in okvire dejavnosti svoje organizacije, ki je določena s splošnim
aktom ustanovitelja oziroma izdajatelja.
S splošnim aktom organizacije, ki odloča o objavi sporočila, se določijo
podrobnejši pogoji za objavo takšnega sporočila, organ, ki odloča o objavi, in
organ, ki odloča o pritožbi zoper zavrnitev objave.
3. Popravek
44. člen
Delovni ljudje in občani, družbenopolitične skupnosti, državni organi,
družbenopolitične in druge organizacije, organizacije združenega dela, društva
in civilne pravne osebe imajo pravico zahtevati od odgovornega urednika časopisa, da objavi njihov popravek sporočila (v nadaljnjem besedilu: »popravek«),
če je s sporočilom, ki je bilo objavljeno v časopisu, prizadeta njihova čast,
dobro ime, pravica ali korist.
Če je tisti, na katerega se nanaša sporočilo, umrl, imajo pravico zahtevati
objavo popravka po vrsti njegovi otroci, zakonec, starši ter bratje in sestre. Če
ti ne zahtevajo objave popravka, lahko uporabi to pravico državni organ, zavod,
gospodarska ali družbena orgnizacija ali civilna pravna oseba, kateri je pripadal
umrli; pogoj pa je, da se sporočilo nanaša na njegovo dejavnost v zvezi s tem
organom, zavodom, organizacijo oziroma s civilno pravno osebo.
45. člen
Tisti, ki zahteva popravek, mora v popravku navesti sporočilo, na katero
se popravek nanaša, ter številko in stran časopisa, na kateri je bilo sporočilo
objavljeno.
Popravek se mora opirati samo na dejstva in okoliščine, s katerimi se
izpodbijajo navedbe v objavljenem sporočilu.
Kdor daje popravek, ga mora podpisati.
46. člen
Odgovorni urednik časopisa je dolžan objaviti popravek, razen:
1. če se popravek ne nanaša neposredno na sporočilo, zaradi katerega se
zahteva njegova objava, oziroma če vsebuje popravek samo mnenje ali splošna
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razglabljanja brez dejstev in okoliščin v zvezi z navedbami, ki jih vsebuje
sporočilo;
2. če bi povzročila objava popravka glede na njegovo vsebino prepoved
razširjanja časopisa ali kazensko odgovornost urednika;
3. če se nanaša popravek na take navedbe iz objavljenega sporočila, katerih
resničnost je bila ugotovljena s pravnomočnim aktom pristojnega državnega
organa;
4. če je očitno, da z objavljenim sporočilom ni bila prizadeta čast, dobro
ime, pravica ali korist tistega, na katerega se sporočilo nanaša;
5. oe popravka ni podpisal upravičenec;
6. če je popravek napisan nevljudno ali žaljivo;
7. oe je popravek nesorazmerno daljši od sporočila oziroma tistega njegovega dela, ki obsega navedbe, zaradi katerih je dan;
8. če je popravek prejel po preteku 30 dni od objave sporočila v dnevnem
listu oziroma po preteku 60 dni od objave sporočila v kakšnem drugem periodičnem listu ali reviji;
9. če gre za nov popravek z isto vsebino, kot je bil prejšnji, čeprav pred
sodiščem še ni končan spor zaradi objave prejšnjega popravka istega sporočila;
10. če je že objavljen popravek istega sporočila, ki ga je dal kateri od
upravičencev, ki je v vrstnem redu iz drugega odstavka 44. člena naštet pred
tistim, ki zahteva popravek.
47. člen
Ce ni razloga, da se odkloni objava popravka, mora biti popravek objavljen,
kadar gre za dnevni list, v prvi ali najkasneje drugi naslednji številki, kadar
gre za kakšen drug periodičen list ali revijo, pa v prvi naslednji številki pa
prejemu popravka v uredništvu.
Popravek mora biti objavljen brez sprememb ali dopolnitev v istem delu
časopisa, z istim naslovom in s črkami iste velikosti, kakor je bilo objavljeno
-sporočilo, na katero se popravek nanaša.
Izjemoma sme objaviti odgovorni urednik popravek v izvlečku, če je popravek nesorazmerno daljši od sporočila, na katerega se nanaša, ali če se v vseh
njegovih delih ne nanaša neposredno na objavljeno sporočilo.
Prav tako lahko objavi odgovorni urednik popravek v spremenjeni obliki,
če se je v roku, ki je s tem zakonom določen za objavo, o tem sporazumel
s tistim, ki je popravek dal.
Popravek se objavi brezplačno.
48. člen
Če odgovorni urednik noče objaviti popravka ah ga ne objavi na način
in v roku iz prejšnjega člena, ima tisti, ki zahteva popravek, pravico vložiti
pri okrožnem sodišču, na katerega območju izhaja časopis, zoper odgovornega
urednika tožbo za objavo popravka.
<
Tožbi morata biti priložena prepis objavljenega sporočila' in popravka.
Tožba se lahko vloži najpozneje v 30 dneh od preteka roka za objavo
popravka.
49. člen
V sporih za objavo popravka mora biti prvi narok za glavno obravnavo
v osmih dneh od vložitve tožbe pri sodišču.
25
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V teh sporih se ne razpisuje pripravljalni nar-ok in tudi ne zahteva od
toženca, naj odgovori na tožbo.
Na prvi narok za glavno obravnavo povabi sodišče tožnika, toženca in potrebne priče. V vabilu tožniku navede, da bo štelo, da je tožnik umaknil tožbo,
če ne pride na prvi narok, v vabilu tožencu pa, da bo sodba lahko izdana tudi,
če toženec ne pride.
50. člen
Obravnava o tožbi za objavo popravka se omeji na obravnavanje in dokazovanje dejstev, od katerih je odvisna toženčeva dolžnost objaviti popravek.
51. člen
V sporih za objavo popravka zavrne sodišče tožbeni zahtevek, če ugotovi,
da je podana kakšna okoliščina iz 1. do 3. ali 5. do 10. točke 46. člena tega
zakona ali da z objavljenim sporočilom ni prizadeta čast, dobro ime, pravica
ali korist tistega, na katerega se sporočilo nanaša, ah da je odgovorni urednik
izpolnil svojo dolžnost s tem, da je v smislu tretjega oziroma četrtega odstavka
47. člena tega zakona v izvlečku oziroma v spremenjeni obliki objavil popravek.
52. člen
Z uvedbo kazenskega postopka zaradi dejanja, ki je bilo storjeno z objavo
sporočila, na katero se nanaša popravek, se ne prekine postopek o tožbi za
objavo popravka.
53. člen
Ce se po vložitvi tožbe pri sodišču spremeni odgovorni urednik časopisa,
sme tožnik do konca glavne obravnave spremeniti tožbo in namesto prvotno
toženega tožiti novega odgovornega urednika. Za tako spremembo tožbe ni
potrebna privolitev prvotno toženega odgovornega urednika in ne privolitev
novega odgovornega urednika, ki naj namesto njega stopi v pravdo.
54. člen
Sodišče mora izdati sodbo takoj po koncu glavne obravnave.
Overjen prepis sodbe vroči sodišče strankam najpozneje v treh dneh od
dneva, ko je bila sodba izdana.
55. člen
Ce sodišče ugodi tožbenemu zahtevku, naloži s sodbo tožencu, da mora
v časopisu objaviti odgovor v roku in na način, kot to določata prvi in drugi
odstavek 47. člena tega zakona.
56. člen
Zoper sodbo sodišča prve stopnje lahko vložita stranki v treh dneh od
vročitve sodbe pritožbo na vrhovno sodišče SR Slovenije.
Pritožba se ne vroči nasprotni stranki na odgovor.
Pravočasno in dovoljeno pritožbo pošlje prvostopno sodišče z vsemi spisi
sodišču druge stopnje v dveh dneh od dneva, ko je bila vložena.
Sodišče druge stopnje mora odločiti o pritožbi v treh dneh od dneva, ko
prejme pritožbo in spise.
Zoper sodbo sodišča druge stopnje ni dovoljena revizija.
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57. člen
Overjen prepis pravnomočne sodbe, s katero je naložilo objavo popravka,
pošlje sodišče takoj tudi izdajatelju časopisa.
58. člen
Ce se po pravnomočni sodbi, s kateroi se nalaga časopisu objava popravka,
spremeni njegov odgovorni urednik, preide v sodbi ugotovljena dolžnost objave
odgovora na novega odgovornega urednika.
59. člen
če ni s tem zakonom drugače določeno, se uporabljajo v sporih za objavo
popravka smiselno določbe zakona o pravdnem postopku.
60. člen
Objava popravka se lahko zahteva tudi glede sporočil, objavljenih z drugimi tiskanimi stvarmi ali sredstvi iz 19. člena tega zakona, ter glede sporočil,
objavljenih v časnikih in drugih periodičnh publikacijah, ki so nehali izhajati.
Glede pravice do popravka in postopka za njeno uveljavitev se uporabljajo
v primerih iz prejšnjega odstavka smiselno določbe tega zakona o pravici do
popravka in o postopku za njeno uveljavitev pri časopisih (člen 44 do 59).
61. člen
Glede načina objave popravka v primeru iz prejšnjega člena ima tisti, ki
da popravek, pravico zahtevati od izdajatelja tiskane stvari oziroma od izdajatelja časopisa ali periodične publikacije, ki je nehala izhajati, ali pa od izdajatelja sredstev iz 19. člena tega zakona, da na svoje stroške poskrbi za objavo
popravka v določenem dnevnem časopisu.
Poleg pravice iz prejšnjega odstavka ima tisti, ki daje popravek, pravico
zahtevati tudi, da se ustavi nadaljnje razširjanje tiskanih stvari oziroma sredstev, omenjenih v prvem odstavku 60. člena tega zakona.
Ce prizadeti sodno uveljavlja pravioo popravka, odloči sodišče o njegovi
zahtevi glede na okoliščine primera.

Četrto poglavje
RADIODIFUZIJA
62. člen
Radiodifuzija po tem zakonu je dejavnost ustvarjenja in posredovanja radijskega oziroma televizijskega sporeda, ki je namenjen javnosti.
Dejavnost radiodifuzije in razvijanja radiodifuznega sistema sta posebnega
družbenega pomena.
63. člen
Radiodifuzijo lahko opravljajo samo radiodifuzne organizacije, ki so ustanovljene v skladu s tem zakonom kot zavod ali podjetje.
Radiodifuzne organizacije lahko ustanavljajo družbenopolitične skupnosti
in družbenopolitične organizacije.
25»
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64. člen

Radiodifuzne organizacije se lahko ustanavljajo samo po programu razvoja
radiodifuznega sistema (v nadaljnjem besedilu: »program razvoja radiodifuzije«),
ki ga sprejme skupščina SR Slovenije.
S programom razvoja radiodifuzije se določi zlasti število in zvrst oddajnih
postaj in oddajnikov, izvajalec programa ter način financiranja izgradnje.
Program razvoja radiodifuzije predlaga republiški organ, ki je pristojen za
informacije, potem ko dobi mnenje zavoda Radiotelevizija Ljubljana in združenja lokalnih radijskih postaj v SR Sloveniji.
65. člen
Radiodifuzna organizacija se lahko ustanovi, če so izpolnjeni kadrovski in
programski normativi, ki jih predpiše izvršni svet (varianta: »za informacije
pristojen republiški organ«).
Ne more se ustanoviti radiodifuzna organizacija, ki naj bi po ustanovitvenem aktu imela pretežno komercialni ali kdmercialno-zabavni program.
66. člen
Radiodifuzna organizacija se ne more ustanoviti, dokler za informacije
pristojen republiški organ ne ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz 64. in 65. člena
tega zakona.
67. člen
Za financiranje radiodifuznega sporeda iz tujih virov po 17. členu tega
zakona se ne šteje predvajanje avdiovizualnih sredstev ali drugih posnetkov,
ki jih radiodifuzne organizacije dobivajo z menjavo ali koprodukcijo sporedov
s tujimi radiodifuznimi postajami ali organizacijami.
68. člen
Radiodifuzne organizacije urejajo s samoupravnim sporazumom ali s pogodbo zadeve, ki so skupnega pomena za dve ali več radiodifuznih organizacij.
Na ta način uredijo sodelovanje pri ustvarjanju in posredovanju domačega ali
tujega sporeda, zadeve v zvezi z vzgojo in izobraževanjem kadrov za radiodifuzijo, zagotavljanjem sprejema radiodifuznega sporeda na območju SR Slovenije ter finančna in druga skupna vprašanja.
69. člen
Če oddaja radiodifuzna organizacija spored druge radiodifuzne organizacije ah če pripravlja in oddaja več radiodifuznih organizacij skupen spored,
prevzame obveznosti do drugih radiodifuzna organizacija, ki izvrno oddaja
spored.
70. člen
Radiodifuzna organizacija mora hraniti zapise sporočil iz njenih oddaj
osem dni po prvi objavi ter jih na zahtevo zainteresiranih upravičencev dati
na vpogled, da lahko uveljavijo z zakonom določene pravioe in interese.
Če kdo od zainteresiranih upravičenoev v roku iz prejšnjega odstavka
najavi, da bo zahteval popravek, mora radiodifuzna organizacija hraniti zapis,
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za katerega se zahteva popravek, 30 dni od objave sporočil
končan postopek za objavo popravka.
Glede pravice do popravka in postopka za uveljavitev
difuznih organizacij se primerno uporabljajo določbe tega
do popravka in o postopku za uveljavitev te pravice pri
59. člen).
71. člen
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oziroma dokler ni
te pravice radiozakona o pravici
časopisih (44. do

Izvršni svet določi radiodifuzno organizacijo, ki pobira naročnino ter organizacije, organe in fizične osebe, katerim ni treba plačevati naročnine.
Republiški organ, ki je pristojen za informacije, predpiše način prijavljanja
in odjavljanja radijskih in televizijskih sprejemnikov ter način vodenja evidence in pobiranja naročnine za te sprejemnike.
Višino naročnine določi radiodifuzna organizacija, ki pobira naročnino.
72. člen
Kdor ima radijski ali televizijski sprejemnik, ju mora prijaviti radiodifuzni
organizaciji, ki pobira naročnino.
73. člen
Določbe tega zakona o tisku (13. do 61. člen), razen določb 16. člena tega
zakona, se primerno uporabljajo tudi za opravljanje radiodifuzije.

Peto poglavje
FILMSKE NOVICE
74. člen
Za filmsko sporočilo po tem zakonu se štejejo filmske novice in drugi
filmi, ki obsegajo zapise o posameznem dogodku, osebnosti, predmetu, pojavu
ali dejavnosti.
S filmskimi novicami je po tem zakonu mišljen film, ki redno obvešča
javnost o dogodkih in pojavih v državi ali tujini.
Filmske novice iz prejšnjega odstavka lahko izdajajo samo filmske organizacije združenega dela in radiodifuzne organizacije, ki jih je ustanovila družbenopolitična skupnost ali družbenopolitična organizacija.
75. člen
Filmske novice morajo imeti odgovornega urednika.
Glede pogojev za odgovornega urednika filmskih novic in njegove odgovornosti veljajo določbe tega zakona o pogojih za. odgovornega urecinika in o
njegovi odgovornosti (38. in 39. člen).
76. člen
Vse filmske novice, ki so v prometu, morajo biti označene s številko, datumom, imenom ali kako drugače, da jih je mogoče razlikovati. Ta označba
mora biti na začetku filmskega traku.
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Objavo popravka je mogoče zahtevati tudi glede sporočil, objavljenih v
filmskih novicah ali drugem filmu, iz 74. člena.
Glede pravice do popravka in postopka za uveljavitev te pravice pri filmskih novicah in drugih filmih se primerno uporabljajo določbe tega zakona
o pravici do popravka in o postopku za uveljavitev te pravice pri časopisih
(člen 44 do 59).
78. člen
Glede načina popravka ima tisti, ki daje popravek, pravico zahtevati od
odgovornega urednika filmskih novic oziroma od organizacije, ki je film posnela,
da se izrežejo deli, da na stroške organizacije poskrbi za objavo njegovega
popravka v določenem dnevnem listu ali radijski ali televizijski oddaji.
Poleg pravice iz prejšnjega odstavka ima tisti, ki daje popravek, tudi pravico zahtevati, da se izrežejo deli filmskih novic ali drugega filma, na katerega se nanaša popravek, če to ni mogoče, pa zahtevati, da se ustavi nadaljnje
predvajanje filmskih novic ali filma.
79. člen
Določbe tega zakona o tisku se primerno uporabljajo tudi za filmske organizacije združenega dela iz 3. odstavka 74. člena, razen določb 16. in 24. člena
tega zakona.
Šesto poglavje
ZLORABA SVOBODE OBVEŠČANJA
80. člen
Objavljanje sporočil, ki škodujejo časti, dobremu imenu ali pravicam občanov ah družbeni skupnosti, pomeni zlorabo svobode obveščanja in ima za
posledico odgovornost po zakonu.
Objavljanje in širjenje sporočil se sme omejiti samo, da se prepreči zloraba
svobode obveščanja, in sicer v primerih, ki jih zakon izrecno določa.
81. člen
Prepovedano je razširjati sporočila:
1. s katerimi se prenašajo ali raznašajo lažnive, krive ah razburljive vesti,
ali trditve, ki povzročajo ah bi utegnile povzročati vznemirjanje med ljudmi,
ali ogrožajo javni red in mir;
2. s katerimi se objavljajo zaupni dokumenti ah podatki, ki so po svoji
naravi uradna ali gospodarska skrivnost posebnega pomena za družbeno
skupnost;
3. s katerimi se žalita čast in dobro ime najvišjih predstavniških organov
SR Slovenije ali drugih republik oziroma pokrajin;
4. s katerimi se hudo žali morala;
5. s katerimi se objavljajo dokumenti ali podatki, ki so škodljivi za pravosodje ;
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6. s katerimi se povzroča škoda pri vzgoji otrok in mladine.
Varianta k tč. 1: »s katerimi se prenašajo ali raznašajo neresnične ali
vznemirljive vesti, ki ogrožajo ali bi utegnile ogroziti javni red in mir«.
82. člen
Zaradi preprečevanja razširjanja tiskanih stvari z vsebino iz prejšnjega
člena izreče pristojni okrožni javni tožilec začasno prepoved razširjanja in na
predlog javnega tožilca pristojno okrožno sodišče prepove razširjanje tiskane
stvari v skladu z določbami zveznega zakona.
Varianta: namesto 82. člena naj se vstavijo 82. do 82.1 členi (besedilo
z obrazložitvijo v prilogi).
Sedmo poglavje
KAZENSKE DOLOČBE
83. člen
Z denarno kaznijo do 10 000 dinarjev ali z zaporom do 30 dni se kaznuje
za prekršek:
1. tiskar oziroma izdajatelj tiskane stvari, če ne pošlje javnemu tožilcu
določenega števila izvodov tiskane stvari (16. člen);
2. kdor v nasprotju z določbami 37. člena tega zakona nadaljuje z izdajanjem časopisa;
3. odgovorni urednik, ki v nasprotju z 42. členom tega zakona ne objavi
sporočila;
4. kdor dovoli, da ga označijo kot odgovornega urednika, čeprav ni odgovorni urednik, ali kdor nekoga označi kot odgovornega urednika, čeprav
označeni ni odgovorni urednik.
Za prekršek iz 1., 2. ali 5. točke prejšnjega odstavka se kaznuje organizacija združenega dela ali druga pravna oseba z denarno kaznijo dO' 20 000 dinarjev, odgovorna oseba organizacije združenega dela in druge pravne osebe
ali fizična oseba z denarno kaznijo do 500 dinarjev.
84. člen
Z denarno kaznijo do 20 000 dinarjev se kaznuje za prekršek organizacija
ali druga pravna oseba:
1. če podrobneje ne določi s svojim splošnim aktom oziroma statutom način
zagotavljanja javnosti dela (1. odstavek 10. člena), natančnejše pogoje za objavo
javnega odgovora (2. -odstavek 20. člena) ali za javnost pomembnega sporočila
(3. odstavek 43. člena) ali če ne določi osebe, ki je odgovorna za zagotavljanje
javnosti dela (2. odstavek 10. člena);
2. če ne daje novinarjem sporočila ali jim onemogoča prisostvovanje na
sejah, plenumih itd. v skladu z 11. členom tega zakona;
3. če je v prijavi iz 33. člena ah v kateri od prilog iz 34. člena navedla lažne
podatke;
4. če izda časopis, ne da bi poprej vložila pri pristojnem organu prijavo
s prilogami ali če ne naznani poznejše spremembe podatkov iz prijave (33. in
34. člen);
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5. če zaposli kot odgovornega urednika nekoga, ki po 39. členu tega zakona
ne more biti odgovorni urednik;
6. če ne ravna po sodbi, s katero ji je sodišče naložilo objavo popravka
(55. člen);
7. če izda tiskano stvar brez katerega od podatkov iz 15. oziroma 38. člena
tega zakona ali če da v promet filmske novice brez označbe po 76. členu tega
zakona;
8. če v nasprotju s 70. členom tega zakona uniči zapis sporočila;
9. če z objavo sporočila prekorači prijavljeno zasnovo časopisa.
Za prekršek iz 6. točke 1. odstavka tega člena se kaznuje z denarno kaznijo
do 5000 dinarjev ali z zaporom do 30 dni tudi odgovorna oseba.
85. člen
Z denarno kaznijo do 20 000 dinarjev se kaznuje za prekršek:
1. izdajatelj časopisa, radiodifuzna ali filmska organizacija združenega dela,
če časopis, radijski ali televizijski program ali filmske novice nimajo odgovornega urednika (členi 38, 73 in 75);
2. izdajatelj časopisa, če ne objavi letnega poročila o finančnem in materialnem položaju časopisa (41. člen).
Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno kaznijo do 5000
dinarjev ali z zaporom do 30 dni tudi odgovorna oseba.
86. člen
Z denarno kaznijo največ v višini desetkratne mesečne naročnine se kaznuje,
kdor ne prijavi radijskega ali televizijskega sprejemnika in ne plačuje predpisane naročnine.
87. člen
Za postopek o prekrških od 83. do 86. člena tega zakona je pristojen občinski sodnik za prekrške.
Osmo poglavje
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
88. člen
Najpozneje v enem letu potem, ko začne veljati ta zakon, morajo:
1. ustanovitelji časopisnih organizacij uskladiti svoje ustanovitvene akte
z določbami tega zakona;
2. ustanovitelji časopisnih organizacij, izdajatelji časopisov, ki jih ne izdajajo časopisne organizacije, ter občinske skupščine za časopise, ki jih izdajajo
skupine občanov, izdati akte o oblikovanju družbenega organa pri časopisu
v skladu s 27. členom tega zakona;
3. časopisne organizacije in drugi izdajatelji časopisov uskladiti svoje statute
in druge splošne akte z določbami tega zakona;
4. organi družbenopolitičnih skupnosti, družbenopolitičnih in drugih organizacij, organizacije združenega dela in drugi nosilci javnih pooblastil s splošnim
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aktom oziroma statutom predpisati način zagotavljanja javnosti svojega dela
v skladu z določbami 10. in 11. člena tega zakona;
5. izdajatelji časopisov izpopolniti svoje prijave za časopise, ki jih izdajajo,
in priloge k prijavi v skladu s 33. in 34. členom tega zakona.
89. člen
Družbeni organ pri časopisu se mora oblikovati najpozneje tri mesece
potem, ko je bil izdan akt iz 2. točke prejšnjega člena.
90. člen
Za prekršek iz 1. oziroma 4. točke 84. člena tega zakona se kaznuje tudi
organizacija združenega dela ali druga pravna oseba, ki po poteku roka iz
88. člena tega zakona ne izpolni obveznosti, katerih neizpolnitev je v teh
točkah določena kot prekršek.
91. člen
Ko začne veljati ta zakon, prenehata veljati zakon o opravljanju določenih
zadev s področja radia in televizijie (Uradni Ust SRS, št. 33/65) ter pravilnik
o prijavljanju in odjavljanju radiodifuznih sprejemnikov in plačevanju naročnine (Uradni list SRS, št. 34/65, 18/69 in 32/69).
V zvezi z 19., 20. in 23. točko prvega odstavka 13. člena ustavnega zakona
za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije prenehajo
z uveljavitvijo tega zakona v SR Sloveniji veljati tudi določbe 1. do 66. člena,
80. do 90. člena ter 141. do 140. člena zakona o tisku in o drugih oblikah informacij (Uradni list FLRJ, št. 45/60 in SFRJ, št. 15/65), temeljni zakon o časo~
pisnih podjetjih in časopisnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 29/56 in SFRJ,
št. 15/65) in temeljni zakon o radiodifuznih zavodih (Uradni list SFRJ, št. 15/65).
92. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.

OBRAZLOŽITEV
S sprejemom ustavnih dopolnil k zvezni ustavi je republika prevzela v
svojo zakonodajno pristojnost pretežni del problematike sistema javnega obveščanja. Federacija bo v prihodnje s svojim zakonom urejala samo še vnašanje in razširjanje tujega tiska in drugih sredstev obveščanja, tujo informacijsko dejavnost v Jugoslaviji, preprečevanje zlorab svobode obveščanja, če se
z njimi ogrožajo demokratične pridobitve in neodvisnost države, ter nekatera
proceduralna vprašanja.
Področje informacijske dejavnosti sedaj urejajo zakon o tisku in o- drugih
oblikah informacij (Uradni list FLRJ, št. 45/60 in SFRJ, št. 15/65), temeljni
zakon o časopisnih podjetjih in časopisnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 29/56
in SFRJ, št. 15/65) in temeljni zakon o radiodifuznih zavodih (Uradni list SFRJ,
št. 15/65). S temi zakoni so bila uveljavljena nekatera načela in instituti, ki
so bili tisti čas bistvenega pomena za delovanje v sferi javnega obveščanja.
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Ob začetku priprav za izdajo republiškega zakona o javnem obveščanju
je izvršni svet sprejel načelna izhodišča za zakon, ki naj opredeljujejo položaj
posameznih subjektov v procesu javnega obveščanja, zlasti slednje:
— v skladu z razvojem samoupravnih odnosov v naši družbi je treba tudi
na tem področju zožiti državno- regulativo in omogočiti samoupravno konstituiranje dejavnosti javnega obveščanja s ciljem, da se zagotovi dejansko podružbljanje informacij in sredstev javnega obveščanja oziroma odpravi sleherni
monopol obveščenosti;
— dejavnost obveščanja ima v samoupravnem socialističnem sistemu poseben družbeni pomen, zato naj se pri koncipiranju novega zakona upoštevajo
določbe ustavnih dopolnil, ki zadevajo dejavnosti posebnega družbenega pomena, tako glede skrbi družbene skupnosti za nadaljnji razvoj kot tudi glede
zagotavljanja družbenega vpliva na vse tokove obveščanja;
— za razliko od dosedanjega zakona, ki je urejal le položaj sredstev javnega obveščanja, naj novi zakon izhaja iz celovitosti procesa obveščanja in
osrednje vloge občana in delovnega človeka v njem ter zajame in poveže vse
dejavnike obveščanja v integralen in soodvisen proces;
— javno obveščanje je proces izmenjave sporočil v najširšem smislu, v katerem se oblike in načini izmenjave nenehno izpopolnjujejo in prilagajajo
potrebam, ki jih poraja razvoj .našega samoupravnega sistema, kakor tudi
revolucionarni razvoj tehnologije komunikacij. Spričo tega se je treba izogniti
oblikovanju statičnega sistema javnega obveščanja, ker bi tako ovirali ali celo
zavrli proces na sedanji stopnji razvoja. Zakon naj bi zato določil samo temeljne
institute sistemske narave in spodbujal nadaljnji razvoj in bogatitev komunikacijske kulture in prakse naše samoupravne družbe;
— zakon naj se osredotoči na zagotavljanje vsestranske obveščenosti samoupravljalca in njegove aktivne vloge v obveščanju, to je na zagotavljanje odprtosti in dostopnosti vseh virov in sredstev obveščanja ter na onemogočanje
zlorab v procesu obveščanja. Vsa druga razmerja in zadeve naj se urejajo
pretežno z družbenim dogovarjanjem in samoupravnim sporazumevanjem. Tako
bi tudi na tem področju spodbujali in sproščali samoupravno ustvarjalnost ter
nemoteno oblikovanje nove prakse in etike javnega komuniciranja;
— hkrati je treba z zakonom in medrepubliškim dogovarjanjem zagotoviti
enotnost in celovitost jugoslovanskega komunikacijskega prostora, kakor tudi
v okviru republiških pristojnosti odprtost in svobodno izmenjavo informacij
z zunanjim svetom, še zlasti s slovenskimi narodnostnimi skupnostmi izven
državnih meja.
Na teh načelih zasnovan republiški zakon o javnem obveščanju ne bi samo
nadomestil uvodoma citirane zakone na področju javnega obveščanja, ki so
urejali predvsem delovanje časopisov, RTV in filma. Pomenil bi v bistvu nov
zakon, ki bi na eni strani upošteval sedanjo stopnjo razvoja družbenih in
samoupravnih odnosov, na drugi strani pa povzel pozitivne izkušnje dosedanje
prakse na področju javnega komuniciranja. Z zakonom ne bi več urejali številnih organizacijskih vprašanj, ker je to področje moč uspešneje reševati z
avtonomno regulativo, samoupravnim sporazumevanjem in družbenim dogovarjanjem.
Navedena izhodišča so bila temeljno vodilo pri pripravljanju osnutka zakona in sprejeta od vseh udeležencev razprav v času pripravljanja predpisa.
V osnutku zakona so kot načela vtkana predvsem v uvodnih in temeljnih
določbah, v njihovi konkretizaciji pa so upoštevana spoznanja in razmerja, ki
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jih je na tem področju razvila družbena praksa ter opredelili politični dokumenti ZKJ in SZDL. V izražanju teh načel se je zakon ogibal vsake kazuistike;
skušal je najti načelne in čimbolj precizne rešitve.
Predloženi osnutek je bil vsebinsko redigiran skupaj s sekcijo RK SZDL za
tisk in RTV ob sodelovanju predstavnikov tiska, inakar je bil obravnavan na
izvršnem odboru RK SZDL, predsedstvu društva novinarjev ter v komisiji
CK ZKS za informiranje in politično propagando. Pripombe omenjenih organov
so v osnutku upoštevane, za variantne rešitve pa dogovorjeno, naj gredo v javno
obravnavo.
Zaradi obširnosti materije v nadaljevanju obravnavamo predvsem konkretizacijo načelnih izhodišč in bistvenejše novosti in spremembe, ki jih uvaja
ta osnutek zakona glede na dosedanjo zakonodajo na področju javnega obveščanja.
1. Uvodna načela in temeljne določbe
Uvodna načela določajo družbenopolitični okvir dejavnosti javnega obveščanja v naši samoupravni družbi, za katero je značilna razredna vsebina svobode izražanja mnenj, govora in tiska, ter odločilen vpliv samoupravne strukture v procesih obveščanja, kakor tudi odgovornost, virov in sredstev javnega
obveščanja pri opravljanju tako pomembne dejavnosti, kot je javno obveščanje.
Zategadelj načela vsebinsko opredeljujejo družbene in politične okvire
dejavnosti obveščanja z značajem same socialistične samoupravne družbene
ureditve. Znotraj teh dimenzij je poglavitna funkcija javnega obveščanja, da
uveljavlja, utrjuje in razvija socialistične samoupravne odnose in neposredno
socialistično demokracijo, enakopravnost, enotnost in solidarnost narodov in
narodnosti v Jugoslaviji ter mednarodno sodelovanje na načelih miroljubne in
aktivne koeksistence.
Logična posledica vedno večjega uveljavljanja samoupravnega organiziranja
in urejanja vseh družbenih vprašanj na vseh področjih življenja naše socialistične družbene skupnosti, katerega bistvena sestavina je obveščanje in obveščenost delovnega človeka, je, da se samoupravno povezujejo in združujejo tudi
vsi dejavniki obveščanja v enoten in v medsebojno odvisen proces javnega
komuniciranja. V njem mora veljati načelo enakopravnosti v pravicah in obveznostih ter točno določenih odgovornosti. Temeljni smoter samoupravnega organiziranja in ustvarjanja novih medsebojnih razmerij vseh udeležencev v obveščanju je oblikovanje takšnih pravil obnašanja v procesu komuniciranja, ki
bodo ustrezala samoupravni demokraciji in postopno prerasla oziroma zamenjala
državno prisilo.
Opravljanje dejavnosti obveščanja na teh osnovah predpostavlja, da se ta
odvija v pogojih enotnosti in odprtosti jugoslovanskega komunikacijskega prostora, v katerem se svoboda obveščanja zagotavlja vsem občanom v Jugoslaviji
pod enakimi pogoji. Uresničevanje načela odprtosti in enotnosti jugoslovanskega
komunikacijskega prostora zagotavljajo republike in pokrajine tako, da pospešujejo usklajevanje in povezovanje dejavnosti javnega obveščanja v enoten
sistem obveščanja. Naša odprtost v mednarodni komunikacijski prostor je neločljivo povezana s svobodo obveščanja in obveščenosti ter je imanentna lastnost
našega samoupravnega sistema in načel naše mednarodne politike in sodelovanja
z državami in narodi v svetu. Zato uvodna načela poudarjajo skrb republike
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tudi za svobodno mednarodno izmenjavo informacij, zlasti še s slovenskimi
narodnostnimi skupnostmi v tujini kot sestavnimi deli našega narodnega telesa.
Upoštevaje ustavni položaj in vlogo SZDL uvodna načela izhajajo iz podmene, da je ta družbenopolitična organizacija posebna samoupravna interesna
skupnost za dejavnost obveščanja in da v njej občani posredno in neposredno
ter na samoupravnih osnovah urejajo skupne zadeve in probleme obveščanja
oziroma skrbijo za uresničevanje temeljnih načel, svoboščin in pravic, ki so jim
zagotovljena z ustavo. Socialistična zveza je mesto in okvir za samoupravno
dogovarjanje vseh subjektov v skrbi za uresničevanje in pospeševanje vsestranske in objektivne obveščenosti, razvijanje socialistične etike komuniciranja,
uresničevanje načela javnosti dela in preprečevanje monopola v obveščanju in
obveščenosti. Predvsem pa se v okviru SZDL najpopolneje izraža skrb in
možnost za podružbljanje dejavnosti obveščanja ter zagotavljanje dejanskega
interesa občanov in širšega interesa družbene skupnosti v tej dejavnosti.
Na podlagi ustavnih določb in uvodnih načel temeljne določbe osnutka
zakona med drugim konkretizirajo pravico občanov in delovnih ljudi, da obveščajo javnost o svojih stališčih, mnenjih in pogledih ter da so objektivno obveščeni o dogajanjih doma in v tujini. V skladu s tem imajo delovni ljudje in
občani, družbenopolitične skupnosti, družbenopolitične in druge organizacije
združenega dela pravico izdajati tisk, uporabljati sredstva javnega obveščanja
za lastno obveščenost in obveščanje drugih ustanavljati organizacije združenega
dela za dejavnost obveščanja ter sodelovati pri upravljanju sredstev množičnega obveščanja.
S temi pravicami je v osnutku zakona v najširšem smislu izpeljan klasični
pojem svobode tiska, ki ga osnutek razširja v svobodo obveščanja, z vsemi
posledicami, ki jih vsebuje uresničevanje te svoboščine v samoupravni družbi,
ter opredeljena družbena funkcija obveščanja, kakor tudi vpliv javnosti na
tokove obveščanja.
2. Dejavnost posebnega družbenega pomena
Zakon, razglaša javno obveščanje kot dejavnost posebnega družbenega pomena. Zaradi zavarovanja posebnega družbenega interesa določa, da sodelujejo
v organizacijah združenega dela in drugih organizacijah pri upravljanju zadev,
ki so v zvezi z javnim obveščanjem, tudi občani kot predstavniki širše družbene
skupnosti in sicer v skladu z zakonom, ustanovitvenim aktom in splošnim aktom
organizacije (5. člen). Poseben družbeni pomen časopisne dejavnosti je konkretiziran z zahtevo, da se mora ustanoviti družbeni organ pri vsakem časopisu
(27. člen) oziroma pri radiodifuziji (73. člen) in pri filmskih novicah (79. člen).
Zakonski osnutek v 9. členu realizira tudi ustavno obveznost družbene
skupnosti, da pospešuje in podpira razvoj dejavnosti obveščanja. Konkretnejša
opredelitev načinov in oblik družbene pomoči in pospeševanja razvoja materialne osnove delovnih organizacij v dejavnosti javnega obveščanja z zakonom
ni možna niti praktična, ker se sistemski pogoji gospodarjenja nenehno spreminjajo. Zato se zakon omejuje na določilo, da družbenopolitične skupnosti >>v
skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi podpirajo in pospešujejo razvoj dejavnosti javnega obveščanja z zagotavljanjem ugodnih materialnih in drugih pogojev ter spodbujajo družbeno dogovarjanje in samoupravno sporazumevanje
o medsebojnih razmerjih«. Hkrati zakon določa, da izvršni svet zastopa republiko v družbenem dogovoru, če je ta udeležena.
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Nakazana pot je lahko učinkovita metoda za sprejemanje konkretnih dolgoročnih in kratkoročnih ukrepov, ki bi omogočili odpravljanje težav, ki jih tisk
kot specifično blago doživlja na trgu, hkrati pa zagotoviti normalnejšo reprodukcijo materialne osnove delovnih organizacij te dejavnosti.

3. Javnost dela
Zaradi pravice občanov in delovnih ljudi do obveščenosti in s tem v zvezi
ustavnega načela javnosti delovanja vseh družbenih organizmov in nosilcev
javnih pooblastil osnutek zakona posebej predvideva obveznosti teh subjektov,
da bi bilo njihovo delovanje resnično odprto za javnost. Zavezani so s svojimi
splošnimi akti zagotoviti in določiti način zagotavljanja javnosti svojega dela
ter dostopa do informacij, s katerimi razpolagajo, hkrati pa še individualizirati
odgovornost za zagotavljanje javnosti dela. V tem okviru morajo še posebej
urediti komuniciranje z novinarji, ki so kot poklicni družbenopolitični delavci
še posebej odgovorni za obveščanje javnosti.
Osnutek zakona o javnem obveščanju ima namen v okviru vsesplošne
obveznosti o javnem delovanju vzpostaviti enakopravno razmerje med subjekti,
ki so vir informacij, in tistimi, ki njihove informacije uporabljajo oziroma
potrebujejo. Zato osnutek posebej določa odgovornost slehernega udeleženca
v obveščanju za zavajanje javnosti z dajanjem neresničnih ali nepopolnih podatkov oziroma sporočil ter z objavljanjem takšnih sporočil v sredstvih javnega
obveščanja. Poleg tega so nosilci javnih pooblastil zavezani urediti odgovornost
za dajanje takšnih sporočil še z internimi predpisi in v njih predvideti ustrezno
disciplinsko odgovornost.
Odgovornost novinarja je dvostranska: profesionalna v duhu določb kodeksa
novinarstva in statuta novinarske organizacije ter po načelu kaskadne odgovornosti, ki bo urejena z zveznim zakonom. Ta osnutek zakona pa izvzema novinarja od odgovornosti v primeru, če je vsebinsko točno objavil sporočilo, ki
ga je dobil od pooblaščenega vira informacije in ni imel razloga dvomiti v
njegovo resničnost, kolikor za objavo ni odgovoren po kakšnem drugem zakonu.
4. Objavljanje sporočil, odgovor in popravek
Zaradi uresničevanja družbene funkcije sredstev javnega obveščanja, zlasti
zaradi zagotavljanja pravice občanov in družbenih subjektov, da se poslužujejo
teh sredstev, zakonski osnutek uvaja dve novi pravici. Gre za pravico do javnega odgovora na sporočilo (20. člen) ter za pravico zahtevati objavo sporočila
(43. člen).
Javni odgovor na sporočilo, ki je bilo objavljeno v sredstvu javnega obveščanja, imajo' pravico zahtevati občani in delovni ljudje, organi družbenopolitičnih skupnosti, delovne in druge samoupravne organizacije ter društva,
če se z njihovim odgovorom bistveno dopolnijo dejstva in podatki iz objavljenega sporočila. Isti subjekti lahko tudi zahtevajo, da v sredstvih javnega
obveščanja objavijo njihova sporočila, če so pomembna za javnost. Osnovni
namen obeh novih zakonskih institutov je razširiti možnost vsestranskega obveščanja in pospeševati javne razprave o družbeno pomembnih vprašanjih.
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Pri uveljavljanju pravice do objave informacije pa osnutek upošteva, da
ima sleherni medij vendarle objektivno omejene možnosti, da zahtevo izpolni.
Za presojo o tem, ali naj se zahteva sprejme, je relevanten pomen in nujnost
sporočila, ki naj se objavi, materialne možnosti medija in njegov vsebinski
okvir. Organ upravljanja bo moral s svojim splošnim aktom posebej določiti
podrobnejše pogoje in postopek za objavo zahtevanega javnega odgovora oziroma sporočila, da bi se tako izognili samovoljnim postopkom.
Povsem ločena pa je pravica republiškega in zveznega organa za informacije,,
da lahko zahteva od odgovornega urednika, da obvezno in brezplačno objavi
sporočilo, ki je posebnega pomena za občane in organizacije, ker gre za življenje
in zdravje ljudi, za njihovo premoženje, za javni red in mir in podobne zadeve.
Med klasične pravice na področju tiska sodi pravica do popravka objavljenih sporočil. Popravek objavljenega sporočila je mogoče zahtevati takrat,,
kadar je z objavljenim sporočilom prizadeta čast, dobro ime, pravica in korist
občana, družbenopolitične skupnosti, družbenopolitične organizacije, delovne ali
druge samoupravne organizacije, društva ali civilne pravne osebe. Objavo popravka zahteva lahko samo oškodovani oziroma upravičenec, v sporih za objavo
popravka pa po zakonsko določenem postopku razsoja sodišče. Osnutek sedaj
veljavnih določb ne spreminja bistveno, ker jih je sedanja praksa potrdila.
Vse naštete pravice se med seboj razlikujejo in dopolnjujejo. Pravici do
javnega odgovora in pravici zahtevati objavo sporočila je skupen poseben in.
splošen družbeni interes, pri pravici do popravka pa gre za zaščito posamičnega interesa.
5. Opravljanje časopisne dejavnosti in družbeni vpliv
Za časopisno dejavnost osnutek zakona predvideva nekatere novosti oziroma spremembe sedanjih predpisov, ki so bistvenega pomena za urejanje časopisov., za uveljavljanje širšega družbenega interesa v dejavnosti sredstev
javnega obveščanja (tisk, radio in televizija, filmske novice) ter za odnose med
ustanoviteljem časopisne delovne organizacije oziroma izdajateljem časopisa in
delovno skupnostjo časopisa. Ker se uporabljajo določbe o časopisni dejavnosti
primerno tudi za dejavnost obveščanja v RTV in za obveščanje s filmskimi
novicami, veljajo spodaj obravnavane določbe tudi za ta sredstva javnega obveščanja.
Med zahtevami, ki jih mora izpolnjevati vsak časopis, je nova zahteva,
da mora vsak časopis imeti temeljno vsebinsko zasnovo. Redno obveščanje javnosti prek množičnih medijev se lahko odvije samo na podlagi in v okviru
zasnove, zato je ta akt temeljnega pomena pri ustanavljanju časopisov in
delovnih organizacij časopisne dejavnosti. Zasnovo sprejme in objavi ustanovitelj časopisne organizacije oziroma izdajatelj časopisa (25. člen), z njo pa
mora določiti namen izhajanja časopisa, predmet, ki ga bo obravnaval, in temeljna izhodišča za uredniško politiko.
Za uveljavljanje splošnih družbenih interesov v tej dejavnosti pa je najpomembnejši sistemski element družbeni organ, v katerem se soočajo splošni in
posebni interesi pri izdajanju časopisov, nasprotja pa rešujejo sporazumno.
Pri določanju pristojnosti družbenega organa je bistveno, da se določijo
samo tiste zadeve, pri katerih je družbena skupnost dejansko zainteresirana
za soupravljanje, hkrati pa da ostanejo neokrnjene temeljne samoupravne pra-
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vice delovnih skupnosti v organizacijah časopisne dejavnosti in v drugih organizacijah v dejavnosti javnega obveščanja.
Osnutek zakona predvideva, da ima vsak časopis, RTV in filmske novice
družbeni organ. Vsi družbeni organi bi imeli enak status, ne glede na medij.
Sestavljali bi ga predstavniki izdajatelja, predstavniki drugih zainteresiranih
organizacij in občanov kot predstavniki širše družbene skupnosti, ter predstavniki časopisa (RTV, filmskih novic). Med predstavnike časopisa zakon prišteva
predstavnike delovne skupnosti časopisa, kakor tudi redne sodelavce časopisa.
Oblikovanje družbenega organa na paritetni ©novi po načelu enakega zastopstva
ah pa po načelu ločenega glasovanja postavlja skupine posameznih predstavništev v tem organu v enakopraven položaj, v katerem mora iskanje sporazumnih rešitev nadomestiti preglasovanje. Morebitni nesporazumi in spori
potemtakem terjajo politično razreševanje.
Tako sestavljen družbeni organ bi sklepal o temeljnih vprašanjih izvajanja
zasnove časopisa, obravnaval druga vprašanja, ki so temeljnega pomena za
izdajanje in urejanje časopisa in dajal o njih mnenja in predloge izdajatelju
časopisa oziroma ustanovitelju časopisne organizacije in časopisni organizaciji.
Nadalje bi volil glavnega in odgovornega urednika časopisa, dajal soglasje
k splošnemu aktu, s katerim se urejajo pogoji za objavo javnega odgovora oziroma sporočila, ter k tistemu delu statutarnih določb, ki obravnavajo izdajanje
in urejanje časopisa.
V razpravi so bili izraženi pomisleki, ali naj ustanovitelj oziroma izdajatelj
daje formalno soglasje k imenovanju glavnega oziroma odgovornega urednika
časopisa glede na to, da ima že tako in tako svoje predstavnike v družbenem
organu. Omenjeni pomislek bi kazalo pretehtati v javni razpravi.
Da bi bilo delo družbenih organov na vpogled širši javnosti, osnutek zakona
zavezuje vsak časopis, da objavlja sklepe, mnenja in predloge svojega družbenega organa, kakor tudi sklepe in stališča izdajatelja oziroma ustanovitelja o teh
zadevah.
Medtem ko ima družbeni organ časopisa enak položaj ne glede na svojega
ustanovitelja oziroma izdajatelja, pa je v sestavi in imenovanju članov družbenega organa razlika med časopisi, ki jih izdajajo skupine občanov, ter med
časopisi ostalih izdajateljev oziroma ustanoviteljev. Pri slednjih določi sestav
in izvolitev oziroma imenovanje predstavnikov širše družbene skupnosti sam
izdajatelj oziroma ustanovitelj, pri časopisih skupin občanov pa je ta pravica
prenesena na pristojno občinsko skupščino, ki je dolžna konzultirati zainteresirane organizacije. Menimo, da je tak način oblikovanja družbenega organa
primerna oblika, ki lahko zagotovi družbeni vpliv in sodelovanje zainteresiranih pri izdajanju in urejanju časopisov skupin občanov.
Za razliko od drugih časopisov, kjer zadržujemo dosedanje formalne pogoje
za izhajanje, pri časopisih skupin občanov predvidevamo kot novo obveznost
še varščino* v višini enkratne vrednosti predvidene naklade njihovega časopisa.
Varščina je instrument, s katerim bi zavarovali poravnavo različnih družbenih
in drugih obveznosti, ki nastajajo z izdajanjem časopisa, katere pa v naših
razmerah skoraj praviloma ne bi bilo mogoče izterjati (premoženjske razmere
občanov) ali pa zelo težko in po dolgotrajnem postopku.
V razpravi so prišli do izraza pomisleki proti varščini, ker bi bila lahko
tolmačena za omejevalni ukrep. Ze dosedanje izkušnje kažejo, da so celo
tiskarne dokaj rezervirane do naročil, če ni podano jamstva, da bodo storitve
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plačane. Z variantnim predlogom želimo spodbuditi širšo presojo vseh argumentov.
Predvideni položaj družbenega organa ter pravice občanov, organov in
organizacij, da se poslužujejo sredstev množičnega komuniciranja za lastno
obveščanje in da z njimi obveščajo druge, institucionalno odpira pot, da z
aktivnim sodelovanjem zainteresiranih občanov, političnih in drugih organizacij ter v sodelovanju z ustanovitelji in izdajatelji ter novinarskimi kolektivi
v časopisih sredstva javnega obveščanja postanejo široko dostopna vsakomur
in da delujejo kot resnična javna tribuna.
Za delovanje časopisa ali drugega medija je tudi bistvenega pomena, kako
se oblikujejo odnosi med ustanoviteljem in izdajateljem ter časopisno organizacijo. Zakonska norma je lahko samo minimalni standard zavarovanje enakopravnih medsebojnih odnosov in samoupravnih pravic delovnih skupnosti ob
ustanovitvi in med izdajanjem časopisa. Zato osnutek določa, da mora ustanovitelj časopisne organizacije zagotoviti finančne in kadrovske pogoje za začetek
izhajanja, vse posledice kasnejših 'odločitev izdajatelja v zvezi z izvajanjem zasnove ali drugih odločitev, ki vplivajo na materialni položaj delovne skupnosti
časopisa, pa se morajo sporazumno urejati na pogodbeni osnovi.
Samoupravni položaj delovnih ljudi v časopisnih organizacijah in hkrati
tudi družbeni interes pa varujejo tudi določbe, da se izdajatelj časopisa ne
more odpovedati izdajateljskih dolžnosti in pravic do svojega časopisa, lahko
pa jih prenese na drugega ustanovitelja; ko pa preneha organizacija ali organ,
ki je izdajatelj časopisa, preneha hkrati tudi časopis.
Podrobnejša določila o verskem tisku (tisku civilnopravnih oseb) bo vseboval zakon o pravnem položaju verskih skupnosti.
6. Radiodifuzija
Kot pomembnejša novost na področju radiodifuzije je v osnutku zakona
predviden sprejem programa razvoja radiodifuznega sistema. V prihodnje naj
bi se radiodifuzna mreža v republiki razvijala samo oa podlagi navedenega programa razvoja, ki bi ga sprejela republiška skupščina. Z njim bi določili zlasti
zvrst in število oddajnih postaj, izvajalce programa ter način financiranja
gradnje.
Doslej so bili ustanovitelji radijskih oddajnih postaj zavezani izpolnjevati
le določene tehnične pogoje, ne pa tudi programske in kadrovske. Program
razvoja radiodifuzne mreže, skupaj s programsko zasnovo, ki je identična
z vsebinsko zasnovo časopisa, sta temeljna okvira za razvoj in delovanje radio
difuzije v republiki, obvezno izpolnjevanje tehničnih norm pri graditvi in delovanju radiodifuznega sistema pa stopa na drugo mesto. Tak režim razvoja
radiodifuznega omrežja predstavlja glede na dosedanjo ureditev določeno zaostritev pogojev. Na eni strani bi radiodifuzne postaje lahko ustanavljale samo
družbenopolitične organizacije in družbenopolitične skupnosti, na drugi strani
pa je predlagan sprejem javno verificiranega programa razvoja radiodifuzne
mreže.
Strožji režim v razvijanju radiodifuznega sistema terja skokovit razvoj
omrežja oddajnih naprav v svetu in pri nas, v katerem je vse večja zahteva po
načrtnem razvoju in razmeščanju oddajnih naprav. Za ta medij veljajo specifične tehnične možnosti širjenja omrežja po prostoru in moči, zaradi česar
obstoje posebne mednarodne konvencije o razdelitvi frekvenc. Prostih frekvenc
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je vedno manj, poleg tega prihaja do zgostitve ter pogosto do zlorabe frekvenc
in s tem do vse večjih motenj na radijskih valovih, zlasti na srednjevalovnem
območju.
Dosedanji razvoj radiodifuznega omrežja v Sloveniji je potekal dokaj
normalno, čeprav ne brez precejšnjih težav, v nekaterih drugih republikah pa
je bil drugačen. Zaradi tega bodo potrebni veliki napori, da se popravi škoda
in preprečijo nadaljnji pojavi stihijnosti v postavljanju radiodifuznih oddajnih
naprav. Po našem mnenju je k temu pripomogel v dobršni meri tudi sam režim
izdajanja dovoljenj za postavitev in delo oddajnih postaj, kjer je pristojnost za
izdajanje deljena med republike in federacijo, pri tem pa ni bilo dovolj tesnega
medsebojnega sodelovanja, ki ga terja smotrn razvoj omrežja. Zategadelj se
zavzemamo, da vse pristojnosti v radijskem prometu, ki po svoji naravi ne
sodijo nujno v pristojnost federacije, prevzamejo republike in pokrajine, kar
naj bi upoštevali pri predvidenih spremembah ustrezne zvezne in republiške
zakonodaje.
Za ustanovitev radiodifuzne postaje osnutek zakona predvideva še en pogoj,
ki ga sedanja zakonodaja ni zahtevala, namreč, da ustanovitelj zagotovi s podzakonskim aktom predpisane kadrovske in programske normative, ki jih določi
izvršni svet (v varianti: za informacije pristojen republiški organ).
V ostalih pogledih osnutek zakona zadržuje določbe o naročnini, ki so
prilagojene sedanjemu dejanskemu stanju glede plačevanja naročnine, v celoti
pa opušča organizacijske norme, ki so v sedanjem zakonu dokaj obsežne. Kot
za vsa sredstva javnega obveščanja veljajo primerno tudi za opravljanje radiodifuzne, dejavnosti določbe o tisku oziroma o upravljanju časopisne dejavnosti.
Prav tako osnutek ne ureja podrobneje odnosov med posameznimi radiodifuznimi postajami. Predvideva samo to, da radiodifuzne organizacije urejajo
s samoupravnim sporazumom ali s pogodbo zadeve, ki so skupnega pomena za
dve ali več radiodifuznih organizacij. Po besedilu osnutka sodijo sem sodelovanje pri ustvarjanju in posredovanju domačega in tujega sporeda, vzgoja in
izobraževanje radiodifuznih kadrov, zagotavljanje sprejema sporeda na območju
SR Slovenije ter skupna finančna vprašanja.
7. Informativni film
Področje informativnega filma osnutek zakona obravnava samo toliko, da
obveščanje javnosti v tej obliki v celoti vključi v splošen sistem javnega komuniciranja, zlasti filmske novice. Zato samo definira filmsko informacijo, kdo
lahko izdaja filmske novice za redno obveščanje javnosti (samo organizacije
združenega dela), nadalje predvideva, da morajo tudi filmske novice imeti odgovornega urednika, določa označevanje filmskih novic ter odreja primerno uporabo pravice do popravka pri filmskih novicah in pri drugih informativnih
filmih. V ostalem bi se tudi za informativni film primerno uporabljale ostale
določbe zakona.
8. Zloraba svobode obveščanja
Normiranje preprečevanja zlorabe svobode obveščanja je razdeljeno med
federacijo in republike oziroma pokrajini. Za področje v republiški pristojnosti
osnutek zakona taksativno našteva primere zlorabe svobode obveščanja, zaradi
katerih je mogoče izreči prepoved razširjanja publikacije.
26

402

Priloge

Od možnih primerov zlorab svobode obveščanja je bila najbolj sporna interpretacija določbe 2. tč. 52. člena dosedanjega zakona o tisku, ki prepoveduje
razširjati sporočila, »s katerimi se prenašajo ali raznaš&jo lažnive, krive ali
razburljive vesti ali trditve, ki povzročajo vznemirjenje med ljudmi ali ogrožajo javni red in mir«. Mnogi sodijo, da je nejasna in kontradiktorna, zlasti
ker gre za preventivni ukrep (prepoved razširjanja), da bi se preprečilo vznemirjanje ali ogrožanje javnega reda in mira in ne post festum. V prizadevanju,
da bi bila opredelitev manj sporna in konciznejša, je predvidena dopolnitev
dosedanjega določila z besedilom »ali bi utegnile povzročati«, v varianti pa
novo besedilo in sicer, da je prepovedano širiti sporočila, »s katerimi se prenašajo ali raznašajo neresnične in vznemirljive vesti, ki ogrožajo ali bi utegnile
ogrožati javni red in mir«.
O predlaganih alternativah naj bi tekla javna razprava. Hkrati želimo
opozoriti, da gre za določilo, ki bi ga bilo treba uskladiti z republikami in
pokrajinami zaradi enotnosti sistema.
Ker je tudi predpisovanje postopka za izrekanje začasne in dokončne
prepovedi v pristojnosti federacije, se osnutek zakona v 82. členu glede tega
sklicuje na zvezni zakon. Za primer, da zvezni zakon še ne bi bil sprejet do
uveljavitve republiškega zakona o javnem obveščanju, pa so v varianti k navedenemu členu predvideni dodatni členi, ki vsebujejo celotni postopek za izrekanje prepovedi, širjenja sporočil z nedovoljeno vsebino (glej prilogo!). Te
določbe pa bi veljale samo za čas do uveljavitve ustreznega zveznega zakona.

9. Enotnost komunikacijskega sistema in prostora
Sprejem republiškega zakona o javnem obveščanju terja tudi fakultativno,
po naravi dejavnosti pa nujno predhodno usklajevanje posameznih določb tega
osnutka s sorodnimi zakonskimi osnutki drugih republik in pokrajin. Prvi
usklajevalni sestanek predstavnikov republik in pokrajin je bil decembra 1971
v Ljubljani, na katerem so bila določena področja, kjer je potrebno medsebojno
uskladiti republiške predpise o informiranju ter načelna izhodišča za oblikovanje ustreznih zakonskih norm. V naslednji fazi, ki je neposredno pred nami,
bi torej uskladili tiste določbe, ki kakorkoli zadevajo načelo enotnosti jugoslovanskega komunikacijskega prostora, tj. zagotavljanje svobodne cirkulacije
informacij, dostopnost in odprtost virov in sredstev informacij pod enakimi
pogoji. Zelo pomembna je vsebinska identičnost določb republiških zakonov, ki
naj zagotovijo uresničevanje ustavnih svoboščin in pravic občanov in delovnih
ljudi v javnem obveščanju, ne glede na notranje meje, jezikovne pregraje ali
nacionalno pripadnost občanov v Jugoslaviji.
V zvezi s pravnim normiranjem področja javnega obveščanja se zastavlja
tudi vprašanje pristojnosti republike pri uvozu tujega tiska, kamor sedanji
zakon prišteva tudi tisk naših narodnostnih skupnosti v zamejstvu in izseljenski
tisk. Menimo, da mora republika zadržati zase pravico, da samostojno ureja
vezi med matičnim narodom in deli svojega nacionalnega telesa v tujim. V
dejavnosti obveščanja javnosti je za nas bistvenega pomena, da zagotovimo
pogoje za integralnost slovenskega komunikacijskega prostora ne glede na
nacionalne meje. Pri določanju pogojev za izmenjavo informacij med Jugo-
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slavijo in tujino je nujno upoštevati to dejstvo, posebej pa še glede slovenskega
življa v tujini.
Ti razlogi nas navajajo, da se zavzemamo, da bi bila ustrezna zvezna zakonodaja naravnana tako, da v teh pogledih prepusti izvršilne pristojnosti republiki.

MNENJE
PROSVETNO-KULTURNEGA ZBORA
Prosvetno-kulturni zbor je na seji dne 6. n-ovembra 1972 obravnaval osnutek
zakona o javnem obveščanju, ki ga je skupščini SR Slovenije poslal izvršni svet.
Zbor je podprl izhodišča za pripravo zakona, kakršna so razvidna iz obrazložitve in iz samega besedila zakonskega osnutka. Pri tem je opozoril predvsem
na pomembnost načela podružbljanja javnega obveščanja. Medtem ko zakonski
osnutek v zadovoljivi meri uresničuje težnjo po samoupravnem integriranju
in družbenem dogovarjanju vseh dejavnikov s področja informativne dejavnosti, pa predvideva premalo možnosti in oblik, prek katerih bi bil dan še
večji poudarek prav temu načelnemu izhodišču. S tega vidika uvodna načela
osnutka zakona niso v zadovoljivi meri izpeljana v ostalih poglavjih, kar vzbuja
vtis neusklajenosti med njimi.
Ustavni položaj in vloga Socialistične zveze narekujejo tej družbenopolitični organizaciji kot posebni samoupravni interesni skupnosti za dejavnost
obveščanja še posebno skrb za to, da bodo občani kar najbolj učinkovito urejevali skupne zadeve in probleme javnega obveščanja. Poleg že znanih načinov
neposrednega vplivanja na SZDL išče še nove oblike, s katerimi bo mogoče
v samoupravno dogovarjanje zajeti čim širši krog neposredno zainteresiranih
in tako uresničevati temeljno načelo, da so občani objektivno obveščeni o dogajanjih in da obveščajo javnost o lastnih stališčih in mnenjih.
Ker sta v pripravi tudi nova republiška predpisa za založništvo in film,
torej za področji, ki sta sorodni informacijski dejavnosti, naj predlagatelj pravočasno poskrbi za uskladitev nekaterih za vse tri dejavnosti skupnih izhodišč in
vprašanj.
K posameznim členom osnutka zakona so bile dane predvsem naslednje
pripombe:
K 26. členu : Dosedanja praksa, ko zlasti uredništva posameznih revij
zahtevajo za svoje redno- izhajanje sredstva od družbe mimo ustanovitelja, narekuje razširitev besedila prvega odstavka tega člena v tem smislu, da je ustanovitelj odgovoren tudi za materialne pogoje nadaljnjega delovanja časopisa in
ne samo za zagotovitev pogojev za začetek izhajanja.
K 31. členu: V prvem odstavku predvidena skupina občanov, ki lahko
izdajajo časopis, ne najmanj kot 10 oseb, je sprejemljiva za sredstva širšega
javnega obveščanja, manj pa za časopise z ožjo tematiko-, kot so npr. literarni
listi, kjer je lahko izdajatelj tudi samo en občan.
K 43. členu : Iz besedila prvega odstavka tega člena ni jasno, ali so
omenjena sporočila brezplačna ali ne.
K 81. členu : Zbor je podprl varianto k 1. točki.
Št.: 65-30/72
Ljubljana, 6. 11. 1972
26»
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Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora
je na seji dne 3. novembra 1972 obravnaval osnutek zakona o javnem obveščanju, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
V načelni razpravi so člani odbora ugotovili, da osnutek zakona odgovarja
sedanji stopnji družbenoekonomskega razvoja in samoupravnega sistema ter da
omogoča večjo podružbljanje sredstev javnega obveščanja. Kot po eni strani
v zadovoljivi meri uresničuje težnjo po samoupravnem integriranju in družbenem dogovarjanju vseh dejavnikov s področja informativne dejavnosti, pa
na drugi sitrani predvideva premalo možnosti in oblik, prek katerih bi bil dan
še večji poudarek načelnim izhodiščem. S tega vidika uvodna načela niso v
zadostni meri izpeljana v ostalih poglavjih.
V nadaljevanju razprave so člani -odbora posvetili posebno skrb položaju
in vlogi Socialistične zveze delovnega ljudstva kot posebni samoupravni interesni skupnosti za dejavnost obveščanja. V tej zvezi so poslanci poudarili, da
naj predlagatelj prouči stališče, da se celotna dejavnost javnega obveščanja
vgradi v samoupravni sistem prek SZDL. S tem bo tudi v praksi prišlo dc
uveljavitve XXVI. amandmaja k ustavi SR Slovenije.
Odbor se je zavzel tudi za večjo učinkovitost družbenih organov in večji
vpliv občanov na zadevo javnega obveščanja. V tej zvezi je podprl stališče
predlagatelja o večji družbeni kontroli, ki se uvaja s tem, da se v aktu, s katerim se ustanovi časopisna organizacija, vsebinsko ne določi samo namen izhajanja časopisa in predmet obravnave, ampak tudi temeljna izhodišča uredniške
politike. V tej zvezi je odbor tudi predlagal, naj se prouči možnost ustanovitve
posebnega družbenega organa na področju radiodifuzije, v katerem bi se zagotovil večji vpliv občanov na oblikovanje programske politike.
Odbor je razpravljal tudi o odnosu ustanovitelja do organizacije združenega
dela, ki se ukvarja z dejavnostjo javnega obveščanja. V tej zvezi je zavzel
stališče, da ustanovitelj organizacije ni dolžan preskrbeti le finančna sredstva
za ustanovitev omenjene organizacije, pač pa je njegova dolžnost permanentno
spremljati poslovanje, zlasti pa uresničevanje programske zasnove.
Na koncu so poslanci opozorili na problematiko komercialnih oglasov inozemskih tvrdk, ki v naših sredstvih javnega informiranja v obliki reklame navajajo naše občane na nezakonito ravnanje. Predlagatelj naj te probleme prouči
in najde ustrezne zakonske rešitve, ki bodo onemogočale tak način komercialnega oglaševanja.
V razpravi o posameznih določbah zakonskega osnutka so člani odbora izrazili naslednje pripombe, mnenja in predloge:
K 2. č 1 e n u : Po mnenju odbora je treba med naštete dejavnike, ki imajo
pravico izdajati časopise in druge vrste tiska, vključiti tudi samoupravne interesne skupnosti. Ta pripomba naj se upošteva tudi pri ostalih določbah, kjer
so določene organizacije, ki se ukvarjajo z izdajanjem in razširjanjem tiskanih
stvari.
K 11. členu: V drugi vrsti 2. točke prvega odstavka naj se črta beseda
»kolegijskih«. Dejstvo, da se mora novinarjem omogočiti prisostvovanje na
sejah organov, dovolj jasno govori, da gre v tem primeru za kolegijske organe.
K 13. č 1 e n u : Izraženo je bilo mnenje, da je treba uskladiti terminologijo
v tem zakonu s posameznimi republikami, pri čemer je treba upoštevati terminologijo svetovne avtorske konvencije.
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V prvem odstavku je treba dodati še biltene in efermne posnetke.
K 17, čl en u : V skladu z načelno razpravo je potrebno natančneje opredeliti vsebino tujih komercialnih oglasov, ker praksa kaže, da njihova neustrezna
vsebina lahko navaja naše državljane na izvrševanje kaznivih dejanj ali kršenje
javnega reda in mira.
K 31. č 1 e n u : V skladu z načelno razpravo so člani odbora opozorili, da
je besedilo tega člena preširoko, ko daje skupini desetih občanov možnost izdajanja časopisa. S tem je tako rekoč popolnoma omejena učinkovita kontrola
družbenih organov. Socialistična zveza delovnega ljudstva je dovolj široka
demokratična interesna skupnost za zadeve javnega obveščanja, tako da bi morali občani to dejavnost izvrševati v okviru te družbenopolitične organizacije.
Zato naj se določba tega člena ponovno prouči z vidika ustavnosti in skladnosti
s XXVI. amandmajem k ustavi SR Slovenije. Končno naj se prouči tudi umestnost števila desetih občanov iz prvega odstavka.
K 32. členu : Varianta k drugemu odstavku naj se črta, ker v prvem
odstavku ni dana zadostna garancija za poravnavo družbenih obveznosti, ki
nastanejo z izdajanjem časopisa, tako da inštitut varščine ni odveč.
K 34. č 1 e n u : Varianta k 5. točki naj se črta, ker se navezuje na varianto
k 32. členu.
K 81. č 1 e n u : Po mnenju odbora je predlagana varianta k 1. točki ustreznejša, ker se le s tako določbo lahko jasno poudari prepoved razširjanja sporočil,
ki ogrožajo ali bi utegnile ogroziti javni red in mir.
Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme osnutek zakona o javnem
obveščanju s tem, da predlagatelj. pri pripravi predloga zakona upošteva dane
pripombe, predloge in mnenja odbora.
Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen član odbora Jaka
Bogataj.
St.: 65-30/72
Ljubljana, 6. 11. 1972

Odbor prosvetno-kulturnega zbora za kulturne dejavnosti je na seji dne
12. oktobra 1972 obravnaval osnutek zakona o javnem obveščanju, ki ga je
skupščini SR Slovenije poslal izvršni svet.
V načelni razpravi je odbor podprl izhodišča za pripravo zakona, kakršna
so razvidna iz obrazložitve in iz samega besedila zakonskega osnutka. Pri tem
je opozoril predvsem na pomembnost načela podružbljanja javnega obveščanja.
Medtem ko zakonski osnutek v zadovoljivi meri uresničuje težnjo po samoupravnem integriranju in družbenem dogovarjanju vseh dejavnikov s področja
informativne dejavnosti, pa predvideva premalo možnosti in oblik, prek katerih
bi bil dan še večji poudarek prav temu načelnemu izhodišču. S tega vidika
uvodna načela osnutka zakona niso v zadovoljivi meri izpeljana v ostalih poglavjih, kar vzbuja vtis neusklajenosti med njimi.
Ustavni položaj in vloga Socialistične zveze narekujejo tej družbenopolitični organizaciji kot posebni samoupravni interesni skupnosti za dejavnost
obveščanja še posebno skrb za to, da bodo občani kar najbolj^ učinkovito urejevali skupne zadeve in probleme javnega obveščanja. Poleg že znanih načinov
neposrednega vplivanja na SZDL išče še nove oblike, s katerimi bo mogoče
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v samoupravno dogovarjanje zajeti čim širši krog neposredno zainteresiranih
in tako uresničevati temeljno načelo, da so občani objektivno obveščeni o dogajanjih in da obveščajo javnost o lastnih stališčih in mnenjih.
Ker sta v pripravi tudi nova republiška predpisa za založništvo in film,
torej področij, ki sta sorodni informacijski dejavnosti, naj predlagatelj pravočasno poskrbi za uskladitev nekaterih za vse tri dejavnosti skupnih izhodišč
in vprašanj.
V podrobni razpravi so bile k posameznim členom osnutka zakona dane
predvsem naslednje pripombe:
K 26. č 1 e n u : Dosedanja praksa, ko zlasti uredništva posameznih revij
zahtevajo za svoje redno izhajanje sredstva od družbe mimo ustanovitelja, narekuje razširitev besedila prvega odstavka tega člena v tem smislu, da je ustanovitelj odgovoren tudi za materialne pogoje nadaljnjega delovanja časopisa in
ne samo za zagotovitev pogojev za začetek izhajanja.
K 31. členu: V prvem odstavku predvidena skupina občanov, ki lahko
izdajajo časopis, na najmanj 10 oseb, je sprejemljiva za sredstva širšega javnega
obveščanja, manj pa za časopise z ožjo tematiko, kot so npr. literarni listi,
kjer je lahko izdajatelj tudi samo en občan.
K 43. členu : Iz besedila prvega odstavka tega člena ni jasno, ah so
omenjena sporočila brezplačna ali ne.
K 81. členu : Odbor je podprl varianto k 1. točki.
Za poročevalca na seji prosvetno-kulturnega zbora je odbor določil svojega
člana Mirana Hasla.
Št.: 65-30/72
Ljubljana, 16. 10. 1972

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 11. oktobra 1972 obravnavala osnutek zakona o javnem obveščanju, ki ga je skupščini
predložil izvršni svet.
V načelni razpravi je bilo uvodoma poudarjeno, da je s sprejemom ustavnih
dopolnil v pristojnosti republik pretežni del problematike sistema javnega obveščanja. Področje informacijske dejavnosti je dosedaj obsegalo več zakonov, ki
morajo biti 'usklađeni z ustavnimi amandmaji do konca letošnjega leta.
Komisija je načeloma soglašala s predloženo koncepcijo zakona, menila pa
je, da je nekoliko preobsežen in bi bile nekatere zadeve lahko v pristojnosti
Socialistične zveze delovnih ljudi. XXVI. ustavni amandma k ustavi SR Slovenije namreč določa, da si občani in delovni ljudje v Socialistični zvezi delovnih
ljudi prizadevajo za svojo vsestransko in objektivno informiranost, za enakopravno in demokratično uporabo sredstev javnega obveščanja in drugih pogojev
javnega delovanja.
Pri obravnavi po posameznih členih je komisija sprejela naslednje pripombe,
predloge in stališča:
K 2. č 1 e n u : Med naštete dejavnike, ki imajo pravico izdajati časopise
in druge vrste tiska, je treba po mnenju komisije vključiti tudi samoupravne
interesne skupnosti. Ta pripomba naj se upošteva tudi pri ostalih določbah,
kjer so določene organizacije, ki se ukvarjajo z izdajanjem in razširjanjem tiskanih stvari.
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K 10. členu : Predlagatelj naj prouči, če je primerna določba, da mora
le statut določiti način zagotavljanja javnosti dela in način dostopa do sporočil,
in le izjemoma drug splošni akt, kadar ni statuta. Po mnenju komisije se te
zadeve lahko uredijo tudi z drugim splošnim aktom. Glede na določilo 91. člena
zvezne ustave se namreč lahko dajo z zakonom tudi pristojnim organom družbenopolitičnih skupnosti določena pooblastila glede potrditve ali soglasja
splošnih aktov.
K 13. členu: Med tiskanimi stvarmi je treba našteti tudi biltene, kot
jih navaja 22. člen osnutka.
K 27. č 1 e n u : V četrti vrsti prvega odstavka se za besedama »družbeni
organ« doda beseda »upravljanja«, v oklepaju pa besedilo »(v nadaljnjem
besedilu »družbeni organ«). Potrebno je namreč poudariti, da je to organ
upravljanja, ki ga ima vsak časopis, RTV, filmske novice itd. in ga sestavljajo
predstavniki izdajatelja, drugih zainteresiranih organizacij in občanov kot tudi
predstavniki širše družbene skupnosti ter časopisa, RTV ah filmskih novic.
K 32. členu : Po mnenju nekaterih članov komisije je neustrezna določba, da je skupina občanov pravna oseba. Taka formulacija bo v praksi povzročala pravne probleme. Glede na to bi bilo treba to določbo ustrezno preoblikovati
v tem smislu, da časopis lahko izdaja le pravna oseba. Po mnenju komisije
skupine občanov namreč ni možno enačiti z društvom po zakonu o društvih.
Člani društva se lahko stalno menjajo, medtem ko je pri navedeni skupini občanov povsem drugačna situacija. Če namreč odstopi eden izmed članov skupine
občanov, ki izdajajo časopis, je potrebno izvesti ponovni postopek, ki se zahteva
za organiziranje in registriranje take skupine. Da bi se izognili nekaterim nejasnostim v zvezi s tem, bi kazalo to določbo ustrezno dopolniti v tem smislu,
da bi se vse podrobnosti v zvezi z izdajo časopisa po občanih urejevale s pravili
tako organizirane skupine.
Komisija je nadalje menila, da je sprejemljiva varianta, s katero se drugi
odstavek tega člena črta. Ze na podlagi prvega odstavka je namreč dana garancija za poravnavo različnih družbenih in drugih obveznosti, ki nastanejo z
izdajanjem časopisa, zato je nepotrebno uvajati še poseben institut varščine.
K 81. č 1 e n u : Po mnenju komisije je sprejemljivejša predlagana varianta.
Le s tako določbo je namreč jasno poudarjena prepoved razširjanja sporočil, ki
ogrožajo ali bi utegnile ogroziti javni red in mir.
Komisija je predstavnika predlagatelja opozorila tudi na nekatere redakcijske pripombe, ki naj jih upošteva pri izdelavi zakonskega predloga.
št.: 65-30/72
Ljubljana, 13. 10. 1972
PREDLOG ODLOKA
o prenosu ustanoviteljskih pravic Socialistične republike Slovenije
nasproti zavodu Radiotelevizija Ljubljana
1. člen
Ustanoviteljske pravice, ki jih ima Socialistična republika Slovenija nasproti
zavodu Radiotelevizija Ljubljana, se prenesejo na republiško konferenco Socialistične zveze delovnih ljudi Slovenije v sporazumu s to konferenco.
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2. člen

Ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odločba o Radioteleviziji Ljubljana (Uradni list LRS, št. 1-3/63).
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.

OBRAZLOŽITEV
Z razvojem našega družbenopolitičnega sistema in v skladu z ustavnim
položajem SZDL, vključujoč tudi njeno funkcijo v sistemu informiranja, je
SZDL Slovenije dejansko že prevzela vlogo družbenega usmerjevalca programske dejavnosti zavoda RTV Ljubljana. Zadnjih nekaj let je obravnavala programske osnove in smernice radijskega in TV programa, s čimer se je izrazila
tesna povezanost in vpliv SZDL Slovenije na programsko usmeritev zavoda
RTV Ljubljana. Usmerjanje in opredeljevanje programske politike je bistveno
pomembna pravica ustanovitelja, v tem primeru Socialistične republike Slovenije.
Prenos ustanoviteljskih pravic pri zavodu RTV Ljubljana od SR Slovenije
na RK SZDL Slovenije bi pomenil tako le še uskladitev bistvenih razmerij
z dejanskimi. Osnutek zakona o javnem obveščanju, ki je pravkar v razpravi,
predvideva tudi nove pomembne naloge ustanoviteljev in organizacij združenega dela na področju javnega obveščanja. Te pravice, med njimi je najpomembnejša določanje temeljne vsebinske zasnove časopisa oziroma RTV programa, pa se neposredno povezujejo z ustavno funkcija SZDL (prim.
XXVI. amandma k ustavi SR Slovenije).
Vsebina tega prenosa ustanoviteljskih pravic po sedaj veljavnih predpisih
obsega predvsem prenos pravic iz 52. oziroma 53. člena temeljnega zakona
o zavodih (TZZ); po teh določbah bo republiška konferenca SZDL kot ustanovitelj dajala soglasje na tele akte zavoda RTV Ljubljana: o spremembi sedeža
zavoda; o spremembi dejavnosti zavoda; o izločitvi organizacije združenega
dela iz zavoda; o spremembi zavoda v gospodarsko organizacijo; o ustanovitvi
združenega zavoda; o spojitvi, pripojitvi ah razdelitvi zavoda. Ker poslej kot
ustanovitelj RTV Ljubljana ne bo več družbenopolitična skupnost, bo po 27. in
33. členu temeljnega zakona o radiodifuznih zavodih (Uradni list SFRJ, št. 15/65
— TZRZ) prehodno imenovala predstavnika družbene skupnosti v svetu RTV
Ljubljana in direktorja RTV Ljubljana pristojna občinska skupščina, dokler ne
bo izdan nov republiški zakon o javnem obveščanju.
Po osnutku novega zakona o javnem obveščanju bo republiška konferenca
SZDL kot ustanovitelj RTV Ljubljana lahko določala način udeležbe predstavnikov družbene skupnosti pri opravljanju zadev RTV Ljubljana, ki so v zvezi
z javnim obveščanjem, s svojim ustanovitvenim aktom. Ker po osnutku zakona
o javnem obveščanju vse organizacije združenega dela s tega področja same
v skladu z ustavnimi amandmaji imenujejo svojega direktorja, tudi za zavod
RTV Ljubljana ne bo več veljal poseben način imenovanja direktorja zunaj
zavoda RTV Ljubljana. Republiška konferenca SZDL pa bo dajala soglasje
k imenovanju glavnega oziroma odgovornega urednika RTV Ljubljana, dolo-
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čala bo sestav družbenega organa pri radijskem in televizijskem programu
RTV Ljubljana in določala bo tudi zvrst in temeljno vsebinsko zasnovo programa RTV, s katero bo treba določiti namen emitiranja programa RTV,
predmet emitiranja in temeljna izhodišča uredniške politike (prim. 25., 28. in
29. člen v zvezi s 73. členom omenjenega osnutka). Republiška konferenca SZDL
bo seveda še nadalje imela spredaj omenjene pravice dajanja soglasja za akte
zavoda RTV Ljubljana iz 52. oziroma 53. člena TZZ.
Prikazana vsebina ustanoviteljskih pravic kaže, da bo izvrševanje ustanoviteljskih pravic nasproti zavodu RTV Ljubljana po SZDL vzpostavila tisto tesno
povezavo med tema dvema institucijama, ki bo lahko najuspešneje zagotovila
uspešno delo zavoda RTV Ljubljana. Zato se z odlokom sporazumno z republiško konferenco SZDL predlaga prenos ustanoviteljskih pravic.

POROČILA
Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora
skupščine SR Slovenije je na svoji seji dn<e 3. novembra 1972 obravnaval predlog
odloka o prenosu ustanoviteljskih pravic Socialistične republike Slovenije nasproti zavodu Radio-televizija Ljubljana, ki ga je skupščini predložil v obravnavo izvršni svet.
V načelni razpravi so člani odbora ugotovili, da bo pomenil prenos ustanoviteljskih pravic od SR Slovenije na republiško konferenco SZDL Slovenije
nasproti zavodu Radio-televizija Ljubljana le uskladitev bistvenih razmerij z
dejanskimi. Ko je republiška konferenca SZDL že dala soglasje za prevzem
ustanoviteljskih pravic do omenjenega zavoda, se je odbor s predloženim odlokom v celoti strinjal, saj pomeni uresničevanje že nekajletnega sodelovanja med
zavodom in SZDL.
Ker odbor tudi v konkretni razpravi ni imel pripomb, predlaga republiškemu zboru, da predlog odloka sprejme.
Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen član odbora Jaka
Bogataj.
St.: 022-207/72
Ljubljana, 6. 11. 1972

Odbor za kulturne dejavnosti prosvetno-kulturnega zbora — poročilo z dne
16. 10. 1972, št. 022-207/72.
Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
12. 10. 1972, št. 022-207/72.
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PREDLOG ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških vojnih invalidih
1. člen

V 4. členu zakona o vojaških vojnih invalidih (Uradni list SRS, št. 27-205/68
in št. 21-125/70) se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Invalidski dodatek je enak mejnemu znesku najnižjih pokojninskih prejemkov, ki ga določi skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja za
tekoče leto, če upravičenec in njegovi družinski člani nimajo rednih dohodkov,
ki bi vplivali na višino invalidskega dodatka. Ce pa upravičenec in njegovi družinski člani imajo redne dohodke, je invalidski dodatek enak razliki med delom
dohodkov, ki mesečno pride na upravičenca, in mejnim zneskom najnižjih pokojninskih prejemkov, zmanjšanim za 23 odstotkov.-«
2. člen
Ne glede na določbo drugega odstavka 3. člena zakona o vojaških vojnih
invalidih znaša cenzus za redne dohodke od kmetijske dejavnosti 310 dinarjev
mesečno, cenzus za druge redne dohodke znaša 380 dinarjev, za uživalce invalidnine, ki se sami preživljajo in za invalide, ki bolehajo za aktivno tuberkulozo, pa znaša 480 dinarjev mesečno.
3. člen
12. člen zakona o vojaških vojnih invalidih se črta.
4. člen
Prevedbo invalidskih dodatkov po določbah 1. in 2. člena tega zakona opravi
organ prve stopnje z izdajo odločbe.
Če se vloži nova zahteva za priznanje invalidskega dodatka v treh mesecih
po uveljavitvi tega zakona, gre pravica do invalidskega dodatka po določbah
tega zakona od 1. septembra 1972, oe pa se vloži nova zahteva pozneje, gre
pravica do invalidskega dodatka od prvega dne naslednjega meseca, ko je bila
zahteva vložena.
5. člen
Z invalidskim dodatkom, določenim po tem zakonu, je že upoštevana vsakoletna uskladitev dodatka z gibanjem poprečnih življenjskih stroškov.
6. člen
Z dnem, ko začne učinkovati ta zakon, preneha veljati odlok o določitvi
premoženjskega cenzusa kot pogoja za pravico do invalidskega dodatka (Uradni
list SRS, št. 12-52/71).
7. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS, učinkuje
pa od 1. septembra 1972.
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OBRAZLOŽITEV
Skupščina SR Slovenije je dne 25. 7. 1968 sprejela zakon o vojaških vojnih
Invalidih. S tem zakonom se je znatno izboljšal položaj socialno šibkih in za
delo nezmožnih uživalcev invalidnine, ker se je invalidski dodatek znatno povečal in ker so se olajšali nekateri pogoji za pridobitev pravice do invalidskega
dodatka. Zakon o vojaških vojnih invalidih je bil spremenjen in dopolnjen
z veljavnostjo od 1. 1. 1970, ker je bilo treba invalidski dodatek valorizirati
In določiti postopek za usklajevanje cenzusov z gibanjem dohodkov.
Zakon o vojaških vojnih invalidih in izvršilni predpisi urejajo naslednje
bistvene elemente za presojo pravice do invalidskega dodatka in višne dodatka:
1. osnovo, od katere se odštejejo dohodk, ki bremenijo invalidskega upravičenca.
Od 1. 1. 1970 znaša osnova za odmero invalidskega dodatka 410 din in je
določena v prvem odstavku 3. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških vojnih invalidih (Uradni list SRS, št. 21-125/70);
2. cenzuse kot premoženjski pogoj za pravico do invalidskega dodatka. Po
določbi drugega odstavka 2. člena prej navedenega zakona določa cenzus izvršni
svet po gibanju dohodkov z namenom, da cenzusi ohranijo realno vrednost.
Izvršni svet je določil od 1. 4. 1971 dalje naslednje cenzuse: za dohodke
od kmetijske dejavnosti 240 din mesečno, za druge redne dohodke 300 din, za
samo hranilce in invalide, ki bolujejo za aktivno tuberkulozo^, pa 380 din mesečno;
3. obvezno povečanje invalidskega dodatka, če se poprečni življenjski stroški
povečajo najmanj za 3 °/».
Izvršni svet je povečal leta 1971 invalidski dodatek za 11,3 Vo, leta 1972
pa za 14,8 %. Polni invalidski dodatek, ki ga prejemajo upravičenci brez dohodkov, znaša z naštetimi povečanji 523 din mesečno.
Republiški odbor ZZB NOV Slovenije predlaga sistemsko ureditev invalidskega dodatka in zvišanje tega dodatka na raven mejnega zneska najnižjih
pokojninskih prejemkov. Za realizacijo tega predloga je potrebna sprememba
in dopolnitev zakona o vojaških vojnih invalidih.
Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo SRS sodi, da je
treba znatno zvišati invalidski dodatek predvsem za tiste invalidske upravičence, ki nimajo nobenih dohodkov. Za upravičence, ki imajo nekaj dohodkov,
in za tiste, katerih družinski člani imajo redne dohodke, naj se osnova za odmero
invalidskega dodatka (mejni znesek najnižjih pokojninskih prejemkov) zniža
za 23 °/o. Diferenciacija invalidskega dodatka je utemeljena zato, ker se redni
dohodki ne štejejo v oeloti za odmero dodatka, ampak z določenimi odbitki.
Kot že rečeno, je treba po drugem odstavku 2. člena zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o vojaških vojnih invalidih regulirati cenzuse tako, da
ohranijo realno vrednost. Na invalidski dodatek vplivajo največ osebni dohodki
zaposlenih družinskih članov (zakonca, otrok in staršev, ki živijo z upravičencem v skupnem gospodinjstvu), pokojnine in dohodki od kmetijske dejavnosti.
Po uradnih podatkih so se poprečni osebni dohodki zaposlenih zvišali leta
1971 za 19,4 %. Pokojnine so se zvišale od 23 do 26 Vo, poprečno za okoli 25 °/o.
Predlagamo, da se sedanji cenzus za dohodke, ki ne izvirajo iz kmetijske
dejavnosti, zviša toliko, kolikor so se največ zvišale pokojnine, to je za 26 %>.
S tem bi invalidski dodatek zadržali oziroma znova pridobili invalidski upravičenci, ki živijo sami in imajo nizke pokojnine ter upravičenci, katerih zakonec

412

Priloge

prejema pokojnino. Pri 26-odstotnem zvišanju bi znašal ta cenzus zaokroženo
380 din za dohodke od nekmetijske dejavnosti, za samohranilce pa zaokroženo
480 din. Najnižji invalidski dodatek bi znašal v prvem primeru 114 din, v drugem
primeru pa 44 din. mesečno.
Dohodek od kmetijske dejavnosti se ugotavlja po katastrskem dohodku iz
prejšnjega leta, ki se štirikrat poveča. Dosedanji cenzus 240 din mesečno predstavlja letni katastrski dohodek 720 din (720 X 4 : 12 = 240 din). Čeprav se
katastrski dohodek ni bistveno spremenil, naj se poveča za isti odstotek, kot
se predlaga povečanje cenzusa za druge redne dohodke. Gre za upravičence, ki
so stari in nemočni in ne morejo ustvariti predpisanega katastrskega dohodka.
V podporo temu predlogu navajamo, da se je cenzus za presojo do pravice do
otroškega dodatka leta 1972 zvišal na 1080 din letno.
Ce sedanji cenzus 240 din povečamo za 26 fl/o na 310 din mesečno pomeni
to za odmero' invalidskega dodatka letni katastrski dohodek 930 din (930 X 4 :
• i2 = 310 din). Najnižji invalidski dodatek bi znašal 214 din mesečno.
Ne glede na to, 'da je za valorizacijo cenzusov z zakonom pooblaščen izvrsni
svet, naj se izjemoma določi cenzuse s predlaganim zakonom.
Konec leta 1971 je prejemalo invalidski dodatek 8105 upravičencev. Za
izdatke invalidskega varstva v republiški pristojnosti je bilo planirano m odobreno v republiškem proračunu za 1972. leto 70 000 000 din, od tega za invalidski
dodatek 47 500 000 din, za zdravstveno varstvo vojaških vojnih invalidov m
za otroški dodatek pa 22 500 000 din. Pri planiranih sredstvih za invalidski
dodatek je bila predvidena 16-odstotna valorizacija dodatka pri nespremenjenem
številu upravičencev (8105).
_
Z odlokom o uskladitvi invalidskega dodatka z gibanjem poprečnih življenjskih stroškov za leto 1972 (Uradni list SRS, št. 14/72) se je povečal invalidski dodatek le za 14,8 »/o, medtem ko so ostali cenzusi nespremenjeni. Zaradi
tega se je število uživalcev invalidskega dodatka zmanjšalo nasproti letu 197
za 539 upravičencev, saj ga je sprejemalo konec junija 1972 samo se 7566
upravičencev.
_
Po omenjeni uskladitvi invalidskega dodatka z gibanjem poprečnih zivljenjskih stroškov bo poraba za invalidski dodatek leta 1972 predvidoma naslednja:
a) za obdobje januar—junij (po dejanski porabi) .

.

din 22 396 063,50

b) za obdobje julij—december (7566 upravičencev
s poprečnim mesečnim invalidskim dodatkom
466 din, tj. 89'% od polnega invalidskega dodatka) din 21 154 536,00
Skupaj ... din 43 550 599,50
Predvidena poraba ne dosega planiranega oziroma odobrenega zneska za
invalidski dodatek, ker se je — kot je že omenjeno — zmanjšalo v prvem polletju 1972 število upravičencev za 539.
S predloženim zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških
vojnih invalidih, ki naj bi se uporabljal od 1. septembra 1972, je predvideno
tudi povečanje cenzusov, s čimer bi ohranili število upravičencev iz preteklega
leta, ter zvišanje polnega invalidskega dodatka na 680 din, kolikor znašajo
najnižji pokojninski prejemki.
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Za izvedbo tega predloga bomo potrebovali od septembra do decembra
1972 še naslednja sredstva:
a) za polne i-nvalidske dodatke (3240 upravičencev po
din 157.— mesečno, kolikor znaša razlika med din
680,— in din 523.—)
din 2 034 720
b) za zmanjšane invalidske dodatke (539 upravičencev,
ki bodo ponovno pridobili pravico do ID, s poprečnim
mesečnim invalidskim dodatkom din 428,86, tj. 82'%>
od polnega invalidskega dodatka)
din 924 622
Skupaj

.

.

.

din 2 959 342

Iz gornjih podatkov je razvidno, da za realizacijo predlagane spremembe
zakona o vojaških vojnih invalidih ne bi potrebovali dodatnih republiških proračunskih sredstev za leto 1972. Skupni izdatki za invalidski dodatek bi namreč
znašali okoli 46 500 000 din. Neporabljena sredstva za invalidski dodatek približno 1 000 000 din bi porabili za kritje izdatkov za zdravstveno varstvo vojaških vojnih invalidov, saj so se nekatere oblike tega varstva (predvsem klimatsko in topliško zdravljenje) izredno podražile v letošnjem letu.
Na podlagi predlagane spremembe zakona o vojaških vojnih invalidih bi
pri nespremenjenem številu upravičencev potrebovali za invalidski dodatek v
1973. letu 51 450 000 din, pri čemer pa niso upoštevana ekonomska gibanja v
letošnjem letu, ki bodo narekovala spremembo višine invalidskega dodatka
v prihodnjem letu.

POROČILA
Komisija za vprašanja borcev NOV skupščine SR Slovenije je na 23. seji
dne 18. 10. 1972 razpravljala o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o vojaških vojnih invalidih, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil
izvršni svet.
Predložene spremembe zakona o vojaških vojnih invalidih uveljavljajo
sistemsko ureditev invalidskega dodatka na ta način,
— da se invalidski dodatek zvišuje na raven najnižjih pokojninskih prejemkov v SR Sloveniji in se revalorizira vsako leto na nivo povečanja pokojnin
— in da se cenzusi kot premoženjski pogoj za pridobitev pravice do invalidskega dodatka usklajujejo z gibanjem dohodkov z namenom, da ohranijo
naravno vrednost.
V razpravi je bilo ugotovljeno, da se s predloženimi spremembami zakona
o vojaških vojnih invalidih uresničujejo že sprejeta stališča komisije, zato komisija ni imela pripomb.
Komisija predlaga, da zbor predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o vojaških vojnih invalidih sprejme po skrajšanem postopku.
Za poročevalca na seji zbora je komisija določila poslanca Mila Vižintina.
St.: 192-7/72
Ljubljana, 18. 10. 1972
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Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na sejah dne 24.
in 30. oktobra 1972 obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o vojaških vojnih invalidih, ki ga je skupščini predložil izvršni svet.
V načelni razpravi komisija k predlogu zakona ni imela pripomb.
Pri podrobni obravnavi besedila predloga zakona so bili sprejeti naslednji
amandmaji:
K 2. členu : Ta člen, ki naj postane 3. člen, naj se spremeni tako, da
se glasi:
»Dokler izvršni svet po drugem odstavku 3. člena zakona o vojaških vojnih
invalidih ne bo določil novih cenzusov, znaša cenzus za redne dohodke od
kmetijske dejavnosti 310 dinarjev mesečno, za druge redne dohodke 380 dinarjev, za uživalce invalidnine, ki se sami preživljajo in za invalide, ki bolehajo
za aktivno tuberkulozo, pa 480 dinarjev mesečno.«
Sprememba je potrebna zaradi večje jasnosti, da se s tem zakonom le izjemoma določajo cenzusi in da jih bo v bodoče še naprej določal izvršni svet glede
na gibanje dohodkov, da bi s tem zagotovili realno vrednost oenzusov, kot to
določa drugi odstavek 3. člena zakona.
Predlog, da postane ta člen 3. člen, je redakcijskega značaja.
K 3. č 1 e n u : Glede na amandma k 2. členu naj ta člen postane 2. člen.
K 4. členu : V prvem odstavku naj se besedilo »po določbah 1. in
2. člena« nadomesti z besedilom »po določbah 1. in 3. člena«.
Amandma je redakcijskega značaja.
K 5. členu: Ta člen naj se kot nepotreben črta, ker gre za pojasnilno
normo, ostali členi pa naj se prenumerirajo.
K 7. č 1 e n u : Beseda »osmi« naj se nadomesti z besedo »naslednji« glede
na to, da naj bi zakon učinkoval od 1. septembra 1972.
St.: 192-7/72
Ljubljana, 25. 10. 1972
OSNUTEK ZAKONA
o zaposlovanju in socialni varnosti za primer brezposelnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Zaposlovanje po tem zakonu obsega:
— oblikovanje in izvajanje politike zaposlovanja, upoštevaje, da so temeljne
in druge organizacije združenega dela poglavitni nosilci družbenoekonomskih
odnosov, v katerih delovni ljudje uresničujejo pravico do dela;
— spremljanje in proučevanje gibanja zaposlovanja in zaposlenosti, brezposelnosti in ukrepov gospodarske politike ter vpliva drugih dejavnikov na ta
gibanja;
— ugotavljanje, spremljanje in evidentiranje potreb gospodarstva in družbenih služb po kadrih v skladu s predvidenim gospodarskim in družbenim
razvojem;
— ugotavljanje in spremljanje virov delovne sile ter evidentiranje delavcev,
ki iščejo zaposlitev, kot tudi rezerv in presežkov delovne sile:
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— spremljanje razvoja poklicev ter analiziranje vrst in profilov strokovnih
kadrov;
— poklicno usmerjanje mladine in odraslih;
— zagotavljanje strokovnega usposabljanja in izobraževanja delovnih ljudi,
ki iščejo zaposlitev;
— posredovanje dela kot pomoč delovnim ljudem, ki iščejo delo, oziroma
organizacijam združenega dela, ki iščejo delavce;
— analitično spremljanje vplivov regionalne družbenogospodarske strukture na procese zaposlovanja;
— razvijanje raznih oblik sodelovanja organizacij združenega dela in drugih
organizacij pri zadovoljevanju potreb po delavcih, pri zagotavljanju produktivne
zaposlitve in pri izpolnjevanju drugih nalog po tem zakonu.
S tem zakonom se ureja tudi socialna varnost delovnih ljudi za primer
brezposelnosti (varianta: tudi način, s katerim si delovni ljudje zagotavljajo
socialno varnost za primer brezposelnosti).
2. člen
Politiko zaposlovanja oblikujejo in jo z ustreznimi ukrepi izvajajo kot sestavni del družbene in gospodarske razvojne politike delovni ljudje v temeljnih
in drugih organizacijah združenega dela ter v svojih združenjih, v samoupravnih
interesnih skupnostih in v družbenopolitičnih skupnostih tako, da zagotavljajo
zlasti:
— polno izkoriščanje naravnih sposobnosti prebivalstva v procesu poklicnega usmerjanja in izobraževanja;
— polno in produktivno zaposlenost delovnih ljudi ter polno izkoriščenost
pridobljenih znanj, sposobnosti in delovnih izkušenj zaposlenih;
— usklajevanje med ponudbo in povpraševanjem po zaposlitvi;
— smotrno in načrtno pripravo novih delavcev za potrebe gospodarstva
in družbenih dejavnosti;
— načrtno izpopolnjevanje poklicne in izobrazbene sestave zaposlenih in
njeno pravočasno prilagajanje novim zahtevam gospodarskega in družbenega
razvoja;
— pravočasno strokovno izpopolnjevanje in preusmerjanje delavcev, katerih delo iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov v organizacijah združenega
dela ni več potrebno;
— takšne migracijske tokove delovne sile, ki so v skladu s potrebami
gospodarskega in družbenega razvoja in ki v skladu z načeli socialne varnosti
in stabilnosti zaposlenih omogočajo zaposlitev po> njihovih strokovnih, poklicnih
in psihofizičnih sposobnostih;
—; preprečevanje negativnih posledic na zaposlenost zaradi tehničnega napredka in gospodarskih strukturalnih sprememb;
— ustvarjanje možnosti za zaposlitev invalidnih, prizadetih in težje zaposlivih oseb;
— odpravljanje vzrokov brezposelnosti in uspešno reševanje pojavov brezposelnosti ;
— socialno varnost delovnih ljudi za primer brezposelnosti in pomoč osebam, ki iščejo zaposlitev;
— materialno pomoč pri šolanju mladine iz takega socialnega okolja, ki ji
onemogoča šolanje, ki bi ustrezalo njenim sposobnostim.
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3. člen

Ko delovni ljudje in občani v temeljnih in drugih organizacijah združenega
dela ter v njihovih združenjih, v samoupravnih interesnih skupnostih in v
družbenopolitičnih skupnostih z družbenimi načrti in programi predvidevajo,
usklajujejo in usmerjajo gospodarski in družbeni razvoj, so dolžni vključevati
tudi zaposlenosti in zaposlovanje kot enega od temeljnih (izhodiščnih) dejavnikov razvojne politike in njenega uresničevanja.
S postavkami družbenih planov ustvarjajo družbenopolitične skupnosti
osnove za načrtovanje zaposlovanja in za izvrševanje drugih nalog, ki jih imajo
organizacije združenega dela po tem zakonu.
Ocenjujoč gospodarski in družbeni razvoj ter uresničevanje postavk družbenih načrtov in programov, oziroma sprejete razvojne politike družbenopolitične skupnosti presojajo, kako posamezni nosilci izvajajo sprejeto politiko
zaposlovanja in razmere na področju zaposlenosti ter sprejemajo ukrepe ali
s sklepi dajejo pobudo za sklepanje samoupravnih sporazumov in družbenih
dogovorov po 7. členu tega zakona; pri tem enakopravno sodelujejo delegati
zainteresiranih organizacij združenega dela.
4. člen
Pri določanju in izvajanju investicijiske politike so organizacije združenega
dela, samoupravne interesne skupnosti in družbenopolitične skupnosti dolžne
pri odločanju o vlaganju sredstev ugotoviti in upoštevati vpliv predvidenih
vlaganj na zaposlenost in zaposlovanje ter pravočasno sprejeti ustrezne ukrepe
za zagotovitev potrebne nove delovne sile ali za zaposlitev delavcev, katerih delo
bo zaradi takih vlaganj postalo odveč.
5. člen
Pri določanju in izvajanju politike zaposlovanja, pri določanju načrtov
kadrov in njihovega izvajanja, pri sprejemanju delavcev na delo in pri urejanju odnosov na podlagi dela je treba uresničevati načelo, da je zaposlovanje
svobodno na vsem območju SR Slovenije in SFRJ ob enakih pogojih, ki veljajo
v kraju zaposlitve, da se pravice po delu priznavajo na vsem območju SR Slovenije in SFRJ ne glede na to, v kateri družbenopolitični skupnosti so bile pridobljene in da imajo delovni ljudje pravico do proste izbire poklica in organizacije združenega dela.
6. člen
Temeljne in druge organizacije združenega dela, njihove asociacije, služba
za zaposlovanje in družbenopolitične skupnosti se s samoupravnimi sporazumi
in družbenimi dogovori dogovarjajo o osnovah in načinih za reševanje zadev
skupnega interesa v zvezi z zaposlovanjem, načrtovanjem in zadovoljevanjem
potreb po delavcih ter skrbijo za zaposlitev delavcev, ki so brez dela, ter po
načelu vzajemnosti in solidarnosti združujejo sredstva, potrebna za učinkovito
reševanje teh zadev.
7. člen
Za uresničevanje smotrov in ciljev po tem zakonu dajejo družbenopolitične
skupnosti in družbenopolitične organizacije pobudo in sodelujejo pri samoupravnem sporazumevanju, s katerim se zagotavlja usklađeno urejanje zadev
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skupnega pomena s področja zaposlovanja in kadrovske politike ter se uresničuje združevanje sredstev, potrebnih za urejanje teh zadev.
V samoupravno sporazumevanje in v družbeno dogovarjanje se vključujejo
zlasti tudi šolske in izobraževalne organizacije združenega dela in druge samoupravne interesne skupnosti, katerih dejavnost je bistvenega pomena za kadrovsko politiko in smotrno zaposlovanje.
Z družbenim dogovorom se družbenopolitične skupnosti, samoupravne interesne skupnosti in organizacije združenega dela dogovorijo o poglavitnih osnovah in metodah kadrovskega programiranja ter o osnovah in postopkih, ki
zagotavljajo usklajenost postavk politike zaposlovanja.
Pri sklepanju samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov so udeleženci dolžni upoštevati določila mednarodnih konvencij s področja zaposlovanja, ki jih je ratificirala SFRJ.
8. člen
Da se zagotovijo deliovnim ljudem in občanom, organizacijam združenega
dela, samoupravnim interesnim skupnostim, organom družbenopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnim organizacijam strokovni nasveti in storitve in da
se uporabljajo strokovni postopki za uspešno urejanje in reševanje zadev s področja zaposlovanja, kadrovske politike, pomoči pri iskanju zaposlitve in skrbi
za brezposelne, se za območje SR Slovenije ustanovi služba za zaposlovanje, ki
jo opravlja za te naloge usposobljena organizacija združenega dela, katere dejavnost je posebnega družbenega pomena z nalogami, določenimi s tem zakonom,
in z nalogami, ki jih službi zaupajo v izvrševanje organizacije združenega dela,
samoupravne interesne skupnosti in družbenopolitične skupnosti s pogodbami
ali s samoupravnimi sporazumi.
9; člen
Določbe tega zakona veljajo smiselno tudi za osebe, ki pri opravljanju svoje
samostojne dejavnosti z osebnim delom uporabljajo dopolnilno delo drugih oseb.
S kolektivnimi pogodbami se nadrobneje določijo pravice in obveznosti takih
oseb.
II. OBVEZNOSTI ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA
V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM DELOVNIH LJUDI
10. člen
Delavni ljudje v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela v skladu
s svojimi razvojnimi načrti in programi v okviru postavk z družbenimi načrti
predvidenega gospodarskega in družbenega razvoja oblikujejo in izvajajo politiko zaposlovanja ter po svojih predstavnikih (varianta: pooblaščenih — delegatih) sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju politike zaposlovanja v organih
družbenopolitičnih skupnosti, da si s tem zagotovijo pravico do dela, produktivno zaposlitev oziroma pravočasno poklicno in prostorsko preusmeritev zaradi
taksne zaposlitve in obravnavanje pravice do dela.
11. člen
Delovni ljudje v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela imajo
pravico in dolžnost s smotrno organizacijo in delitvijo dela, s smotrno siste27
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mizacijo delovnih mest, z izdelanim notranjim sistemom stalnega izobraževanja,
ki upošteva razvoj znanosti, tehnike ter tehnologije, in z drugimi ukrepi skrbeti
za takšno razporejanje delavcev in za takšno zaposlitev, da lahko polno izkoriščajo in razvijajo svoja strokovna znanja, delovne izkušnje in druge svoje
delovne sposobnosti ter si tako zagotavljajo socialno varnost in stabilnost, ko
je hkrati zagotovljen razvoj organizacije združenega dela in njene dejavnosti.
Organizacije združenega dela organizirajo stalno izobraževanje same ali na
podlagi samoupravnih sporazumov skupaj z drugimi organizacijami združenega
dela in z ustreznimi izobraževalnimi ustanovami. S samoupravnimi sporazumi
določijo skupna sredstva, potrebna za izvajanje stalnega izobraževanja delavcev.
12. člen
Sistemizacija delovnih mest mora temeljiti na naslednjih poglavitnih načelih oblikovanja delovnih mest:
a) združevanje tolikšnega obsega vsebinsko zaokroženih delovnih nalog, ki
zagotavlja najboljšo izrabo polnega delovnega časa;
b) združevanje takšnih delovnih nalog, del in opravil, ki omogoča najboljšo
izkoriščenost strokovnega znanja, strokovnih in delovnih sposobnosti zaposlenih;
c) takšno združevanje delovnih nalog, del in opravil, ki predstavljajo takšno
zaokroženost, kakršna najbolj ustreza psihofizičnim zahtevam zaposlenih.
Pri določanju sistemizacije je potrebno zagotoviti, da bo lahko primerljiva
tudi z vidika psihofizičnih sposobnosti invalidnih, prizadetih in težje zaposlivih oseb.
Za delo pristojni svet občinske skupščine ima pravioo zahtevati revizijo
sistemizacije delovnih mest v 'organizaciji združenega dela, kjer je ta tako
pomanjkljiva, da zaradi neupoštevanja omenjenih načel ne zagotavlja možnosti
za najboljše razporejanje delavcev in za izrabo njihovih strokovnih in delovnih
sposobnosti po 11. členu tega zakona. Ce organizacija združenega dela zahtevi
ne ugodi, lahko občinska skupščina sklene, da na stroške take organizacije
opravi revizijo sistemizacije za take naloge usposobljena institucija.
13. člen
Organizacije združenega dela programirajo na podlagi svojih razvojnih
načrtov in programov svoje kadrovske potrebe z določitvijo izobrazbene in
poklicne strukture delavcev, ki so potrebni pri njihovem kratkoročnem in
dolgoročnem razvoju.
V ta namen določijo tudi ukrepe, potrebne za uresničevanje kadrovskega
programa.
Za usklajevanje kadrovskih programov in za določanje skupnih postopkov,
pogojev in sredstev za njihovo uresničevanje sklepajo organizacije združenega
dela samoupravne sporazume praviloma v okviru svojih dejavnosti, lahko pa
tudi za območje ene ali več občin. Udeleženke tega sporazumevanja so tudi
združenja organizacij združenega dela in samoupravne interesne skupnosti, ki
so zainteresirane za določanje in izvajanje teh programov.
Organizacije združenega dela, ki opravljajo zadeve ah dejavnosti, ki so
posebnega družbenega pomena, lahko sklepajo za usklađeno urejanje vprašanj
iz prvega in drugega odstavka tega člena družbene dogovore z družbenopolitičnimi skupnostmi, z interesnimi skupnostmi in z družbenopolitičnimi organizacijami.
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14. člen
Organizacije združenega dela so dolžne hkrati z načrtovanimi izpopolnitvami
in spremembami strukture, opremljenosti in organizacije dela sprejeti ukrepe
za pravočasno prilagajanje izobrazbene in poklicne sestave zaposlenih delavcev
ter ravni njihove strokovnosti novim zahtevam glede stopnje in vrste znanja
in strokovnosti.
V ta namen lahko sklepajo s službo za zaposlovanje ah z organizacijami,
ki so kvalificirane za poklicno in strokovno izobraževanje, pogodbe o dopolnilnem izobraževanju in o prekvalifikaciji delavcev.
15. člen
Organizacija združenega dela, ki se odloči za modernizacijo proizvodnega
procesa ali poslovanja ali za preusmeritev svoje proizvodnje, mora vzporedno
z načrtom modernizacije ali preusmeritve določiti tudi načrt za prilagoditev
poklicne in strokovne usposobljenosti delavcev novim zahtevam oziroma za
zaposlitev delavcev, katerih delo bo zaradi tega postalo odveč v takšni organizaciji združenega dela.
Šteje se, da je načrt za modernizacijo proizvodnega procesa ah poslovanja
ali za preusmeritev bistveno pomanjkljiv, da ga ni dopustno uresničiti in zanj
uporabiti predvidenih finančnih sredstev, če ni sočasno sprejet načrt za prilagoditev poklicne in strokovne usposobljenosti zaposlenih oziroma za zaposlitev
delavcev, katerih delo bi zaradi tega postalo odveč.
Organizacije združenega dela, ki opravljajo bančne in kreditne posle, ne
smejo odobriti kreditov za modernizacijo ah preusmeritev proizvodnje, če je
ta načrt bistveno pomanjkljiv po določbah prejšnjega odstavka.
16. člen
Organizacije združenega dela in druge organizacije, občani, ki z osebnim
delom opravljajo samostojno dejavnost, družbenopolitične skupnosti, interesne
skupnosti in služba za zaposlovanje posebej skrbijo za zaposlitev invalidnih,
prizadetih in težje zaposlivih oseb.
Organizacije združenega dela in druge organizacije ter občani, ki z osebnim
delom opravljajo samostojno dejavnost, so dolžni ustvarjati vse potrebne možnosti za smotrno zaposhtev invalidnih delavcev, ki so poštah invalidi v času,
ko so bili pri njih v rednem delovnem razmerju.
Organizacije združenega dela in druge organizacije ter občani, ki z osebnim
delom opravljajo samostojno dejavnost, so dolžni dati možnost zaposlitve tudi
drugim invalidnim in težje zaposlivim prizadetim osebam, če njihove psihofizične in strokovne sposobnosti ustrezajo zahtevam delovnih mest.
Organizacije združenega dela in druge organizacije ter občani, ki z osebnim
delom opravljajo samostojno' dejavnost, so dolžni v primeru, če imajo prosto
delovno mesto, za katero kandidira več iskalcev zaposlitev, dati prednost invalidnim in težje zaposlivim osebam, če ustrezajo njihove psihofizične in strokovne
sposobnosti zahtevam tega delovnega mesta.
17. člen
Za zaposlovanje invalidnih oseb s končano poklicno rehabilitacijo ali pravico do zaposlitve, kategorizirane in poklicne habilitirane mladine ter druge
27»
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težje zaposlive osebe uživajo organizacije združenega dela določene ekonomske
ugodnosti, delovno varstveni zavodi, posebni zavodi za rehabilitacijo in invalidske delavnice pa še dodatne ekonomske ugodnosti.
18. člen
Podrobnejše določbe o oblikovanju politike, o izvajanju poklicne rehabilitacije in zaposlovanja invalidnih, prizadetih in težje zaposlivih oseb ter o pogojih in vrstah ekonomskih ugodnosti iz 17. člena tega zakona določa poseben
zakon o poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidnih, prizadetih in težje
zaposlivih oseb.
19. člen
Organizacije združenega dela so dolžne ali same ali v sodelovanju s službo
za zaposlovanje z načrti tehnološkega in ekonomskega razvoja določiti tudi načrt
za poklicno in prostorsko gibljivost delavcev, katerim bodo zaradi načrtovanega
razvoja odpravljena njihova delovna mesta, da jim tako pravočasno zagotovijo
novo zaposlitev.
20. člen
Organizacije združenega dela zagotavljajo same in v okviru samoupravnih
sporazumov z drugimi organizacijami združenega dela po načelih vzajemnosti
in solidarnosti sredstva za zaposlovanje, za prekvalifikacijo in za uresničevanje
drugih pridobljenih pravic delavcem, kadar zaradi tehnoloških ali ekonomskih
razlogov njihovo delo v organizaciji ni več potrebno.
Organizacije združenega dela lahko v ta namen sredstva na podlagi samoupravnih sporazumov združijo v sklade za varstvo pravice do zaposlitve. S samoupravnimi sporazumi določijo namembnost teh skladov, njihovo upravljanje
in postopke pri uporabi, lahko pa s samoupravnimi sporazumi pooblastijo službo
za zaposlovanje, da upravlja ta sklad po določbah samoupravnega sporazuma.
Pri ustanovitvi sklada za varstvo pravice do zaposlitve se lahko organizacije
združenega dela z družbenopolitičnimi skupnostmi na podlagi družbenega dogovora sporazumejo, da s svojimi sredstvi sodelujejo tudi te skupnosti, druge
interesne skupnosti in druge organizacije ter tako ustanovijo družbeni sklad
solidarnosti za varstvo pravice do zaposlitve.
S sredstvi tega sklada se zagotavlja prekvalifikacija, poklicna in prostorska
mobilnost in zaposlitev delavcev, zlasti takšnih organizacij združenega dela,
ki jih je treba odpraviti iz objektivnih razlogov (izčrpane zaloge rude, gospodarske strukturalne spremembe itd.).
Ce takšnih sporazumov ni ali če so sklenjeni, a niso učinkoviti, skupščina
SR Slovenije z zakonom naloži organizacijam združenega dela materialne obveznosti za ustvarjanje skupnih sredstev, da se zagotovi izpolnjevanje omenjenih nalog.
21. člen
Dokler niso ustvarjeni pogoji za drugo zaposlitev, imajo delavci, katerih
delo je v organizaciji združenega dela odveč, pravico do nadomestila osebnega
dohodka in pravico do sredstev skupne porabe za uresničevanje drugih pridobljenih pravic, kot da jim ni prenehalo delo v organizaciji združenega dela.
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To pravico imajo delavci, ki so najmanj 12 mesecev neprekinjeno zaposleni
v taki delovni organizaciji in izpolnjujejo svoje obveznosti, kakršne jim nalaga
načrt za prekvalifikacijo in preusmeritev v drugo zaposlitev.
Te pravice je delavec deležen največ 6 mesecev od dnieva, ko pristojni
organ upravljanja organizacije združenega dela z dokončnim sklepom ugotovi,
da njegovo delo v organizaciji ne bo več potrebno.
Te pravice nima delavec, če odkloni zaposlitev, ki ustreza njegovi poklicni
usposobljenosti ali ki po svoji krivdi ni uspešen na strokovnem usposabljanju
oziroma izobraževanju, na katero je bil napoten.
22. člen
S samoupravnimi sporazumi in z drugimi dogovori organizacija združenega
dela, samoupravne interesne skupnosti in družbenopolitične skupnosti ustvarijo
možnosti, da lahko> delavci brez prekinitve dela. preidejo z dela v eni organizaciji na delo v drugo organizacijo, kadar je to smotrno zaradi njihove polne in
produktivne zaposlitve.
23. člen
Če samoupravni sporazumi in družbeni dogovori po določbah tega zakona
niso sklenjeni, razmere na področju zaposlenosti in zaposlovanja pa terjajo urejanje teh zadev, skupščina SR Slovenije z zakonom predpiše, da se začne postopek za sklepanje samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov.
V izjemnih primerih pa lahko skupščina SR Slovenije sama z zakonom
predpiše ustrezne ukrepe.
24. člen
Sredstva, ki jih organizacije združenega dela uporabijo za prekvalifikacijo,
za zaposlovanje in za uresničevanje drugih pridobljenih pravic delavcev, kadar
zaradi tehnološkega ali ekonomskega razloga njihovo delo v organizaciji ni več
potrebno, ali zato, da se zagotovi optimalna izkoriščenost polnega delovnega
časa in strokovnih sposobnosti delavcev in da se s tem doseže večja produktivnost dela in večji dohodek, se štejejo za zakonske obveznosti pri delitvi dohodka
in pri ugotavljanju davčne osnove za davek na poslovni uspeh.
Služba družbenega knjigovodstva preizkusi smotrnost in učinkovitost uporabe teh sredstev, da ugotovi, ali so izpolnjeni pogoji, da se lahko ta sredstva
štejejo za zakonske obveznosti.
25. člen
Da bi organizacije zdrtiženega dela omogočile načrtno spremljanje družbenih potreb po kadrih, pravočasne ukrepe za pripravo delovnih ljudi za zaposlitev in občanom, ki iščejo delo, ustrezno zaposlitev, morajo službi za zaposlovanje prijavljati:
1. letne potrebe po kadrih in notranje rezerve kadrov najkasneje do 31.
januarja v letu, v katerem nastanejo;
2. svoje ukrepe v zvezi z zaposlovanjem, prekvalifikacijo in uresničevanjem
drugih pridobljenih pravic delavcev, kadar zaradi tehnoloških ali ekonomskih
razlogov njihovo delo v organizaciji ni več potrebno;
3. vsako prenehanje dela delavca najkasneje v petih dneh od dneva, ko
je bil sprejet sklep o prenehanju dela, oziroma od dneva, ko je delavec sporočil,
da izstopa iz delovne skupnosti;
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4. vsako novo ali izpraznjeno delovno mesto ali mesto za izobraževanje
najkasneje v petih dneh od uvedbe novega oziroma izpraznitve delovnega
mesta oziroma mesta za izobraževanje;
5. zasedbo novega in izpraznjenega delovnega mesta oziroma mesta za izobraževanje v petih dneh od zasedbe;
6. strukturo delovnih mest in zaposlenih za triletna obdobja;
7. podatke o številu izšolanih strokovnih kadrov, ki so jih dolžne letno
zbirati šole in izobraževalni zavodi.
Dejstva iz 3., 4. in 5. točke prejšnjega odstavka mora prijavljati tudi oseba,
ki opravlja samostojno poklicno dejavnost.

III. ZAGOTAVLJANJE IN VAROVANJE ZAPOSLITVE
26. člen
Pri izpolnjevanju obveznosti organizacij združenega dela po tem zakonu
delovni ljudje, temeljne in druge organizacije združenega, samoupravne interesne skupnosti, organi družbenopolitičnih skupnosti, družbenopolitične organizacije, društva in občani, ki z osebnim delom opravljajo samostojno dejavnost,
zagotavljajo in varujejo zaposlitev in zaposlovanje.
V ta namen se kot strokovna pomoč pri izpolnjevanju obveznosti in pri
zagotavljanju pravic delovnih ljudi organizira zlasti: spremljanje in zadovoljevanje potreb po kadrih, posredovanje dela, poklicno usmerjanje in priprava
na zaposlitev.
1. Spremljanje in zadovoljevanje potreb po kadrih
27. člen
Spremljanje in proučevanje potreb po kadrih zajema zlasti:
— analitično spremljanje demografskih tokov z vidika ugotavljanja virov
in možnosti aktiviranja razpoložljivih rezerv delovne sile;
— evidentiranje in analizo prostorske gibljivosti delovne sile;
— evidentiranje in analitično spremljanje potreb po kadrih in priliva strokovnih kadrov, da se usklajuje ponudba in povpraševanje po zaposlitvi;
— spremljanje, evidentiranje in analizo gibanja zaposlenosti in brezposelnosti ;
— analizo socialnoekonomskih in regionalnih vidikov zaposlovanja;
— spremljanje razvoja poklicev, nomenklature in klasifikacije.
Skupščina SR Slovenije vsako leto pri ocenjevanju gospodarskega in družbenega razvoja in izpolnjevanju postavk družbenih planov posebej ocenjuje
pojave in razmere na področju zaposlovanja in zaposlenosti na območju SR
Slovenije in na posameznih gospodarskih in družbenih področjih na podlagi
poročila, ki ga pripravi služba za zaposlovanje. Ocena razmer je podlaga
za izdelavo tistega dela družbenih planov, ki se nanašajo na zaposlenost in zaposlovanje.
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Če so razmere na področju zaposlenosti in zaposlovanja posebno pereče na
območju ene ali več občin ali na posameznih gospodarskih oziroma družbenih
področjih, sodelujejo pri oceni in sprejemanju ukrepov delegati prizadetih občin
oziroma dejavnosti.
28. člen
Ocena in sklepi skupščine SR Slovenije so podlaga za izvajanje sprejete
politike zaposlovanja in za sprejemanje ukrepov za izpolnjevanje nalog iz
2. člena tega zakona in za postopek po 7. členu tega zakona.
Med ukrepi iz prvega odstavka tega člena so zlasti:
— dopolnitev nomenklature poklicev;
— obvezna revizija sistemizacije delovnih mest v organizacijah združenega dela;
— obvezna revizija učnih in izobraževalnih programov zaradi prilagoditve
novim zahtevam in potrebam;
— ustvarjanje pogojev za poklicno in prostorsko preusmeritev zaposlenih
in iskalcev dela;
— usmeritev investicijskih vlaganj v skladu z načeli o polni in produktivni
zaposlitvi.
Za izvedbo nalog, ki izhajajo iz teh ukrepov, sprejmejo neposredno zainteresirane organizacije združenega dela, samoupravne interesne skupnosti in
družbenopolitične skupnosti samoupravni sporazum ali družbene dogovore. Ti
so lahko sprejeti samo za čas, ki je potreben za izvedbo predvidenih ukrepov.
Ko so ukrepi izpolnjeni, samoupravni sporazumi in družbeni dogovori prenehajo
veljati.
Služba za zaposlovanje spremlja učinkovitost predvidenih ukrepov.
29. člen
Ce naj ukrepi zajamejo samo območje ene ali več občin ali posamezne gospodarske oziroma družbene dejavnosti, sklepajo o sprejetju in izpolnjevanju
ukrepov pristojni organi, občinske skupščine oziroma združenja organizacij
združenega dela s področja posameznih dejavnosti z obvezno udeležbo delegatov
prizadetih organizacij združenega dela.
30. člen
Skupščina SR Slovenije lahko za območje republike, skupščine prizadetih
občin pa za svoja območja, sprejete družbene dogovore z zakonom oziroma
z odloki razglasijo za splošno obvezne, če so razmere na področju zaposlenosti
in zaposlovanja takšne, da je treba dogovorjene ukrepe uveljaviti za splošno
obvezne.
2. Posredovanje dela
31. člen
Posredovanje dela je stalna strokovna pomoč delovnim ljudem, da lahko
uveljavijo svoje pravice do dela in da si zavarujejo pravico do dela, ter organizacijam združenega dela, da dobijo svojim zahtevam in potrebam ustrezne
delavce.
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Posredovanje dela po tem zakonu je:
— brganizirano zbiranje, objavljanje in posredovanje informacij o možnostih in pogojih zaposlitve oziroma o prostih delovnih mestih ter o iskalcih
zaposlitve;
— postopki in metode dela za tekoče usklajevanje ponudbe in povpraševanja po delavcih, s katerimi delovni ljudje na družbeno organiziran način
najlažje uresničujejo pravico do zaposlitve, organizacije združenega dela pa si
v skladu z interesi širše družbenoekonomske skupnosti na najbolj smotrn način
zagotavljajo potrebne delavce;
— celotnost vseh opravil, ki omogočajo izvajanje postopkov in metod dela
iz prejšnje alinee in zagotavljajo, da jih enotno uporabljajo na vsem območju
SR Slo vem je tako organizacije združenega dela, ki iščejo delavoe, kot delovnih
ljudi, ki delo iščejo.
32. člen
S posredovanjem dela se ukvarja služba za zaposlovanje, ki ga opravlja
brezplačno. Če se organizacija združenega dela pogodbeno dogovori s službo
za zaposlovanje za posebne storitve v zvezi s posredovanjem dela, nosi del stroškov za takšne posebne storitve organizacija združenega dela.
S posredovanjem dela se ne smejo ukvarjati ne civilno-pravne osebe ne
posamezniki v obliki poklica.
Nedopustno posredovanje dela stori organizacija združenega dela ali posameznik, ki na kakršenkoli način javno objavi ponudbo za zaposlitev delavcev
v tujini.
33. člen
Pri posredovanju dela mora služba za zaposlovanje opravljati naloge tako,
da lahko delovni ljudje iin organizacije združenega dela pri zaposlitvi dosežejo
čimvečjo skladnost med zahtevami posameznih del oziroma delovnih mest in
psihofizičnimi, strokovnimi in osebnostnimi lastnostmi in sposobnostmi delavcev.
V ta namen lahko služba v predhodnem postopku uporabi pripomočke za ocenjevanje teh lastnosti in sposobnosti delavca.
34. člen
Ko služba za zaposlovanje sprejme prijavo o prostem delovnem mestu, je
dolžna:
1. obvestiti delavce, ki iščejo delo in izpolnjujejo pogoje za prosto delovno
mesto, da se javijo organizaciji združenega dela, ki išče delavca;
2. obvestiti organizacije združenega dela oziroma osebo, ki opravlja samostojno dejavnost, v roku, ki ga ta določi, da ima v evidenci ustrezne delavce
in da jih je obvestila, naj se javijo organizaciji.
Organizacija združenega dela lahko s pogodbo pooblasti službo, da v njenem imenu opravi izbor delavcev in jih pripravi na zaposlitev.
35. člen
Ce pride do večje brezposelnosti na območju SR Slovenije ali na območju
ene ali več občin, lahko skupščina SR Slovenije za območje republike, prizadete
občinske skupščine pa za svoja območja, z odloki odredijo, da se morajo delovni
ljudje, ki iščejo delo, obvezno prijaviti v evidenco brezposelnih pri službi za
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zaposlovanje in da so organizacije združenega dela oziroma osebe, ki opravljajo
samostojno dejavnost, dolžne zaposliti na prostih delovnih mestih delavce, ki
so zaradi zaposlitve prijavljeni pri službi za zaposlovanje.
V takih primerih lahko služba za zaposlovanje v soglasju z republiškim
sekretarjem za delo, izdela prednostni red zaposlovanja, kjer se upoštevajo poleg
strokovnih tudi socialni in drugi vidiki oseb, ki iščejo delo.
Šteje se za večjo brezposelnost stanje, kjer postaja njen obseg tolikšen, da
povzroča resen gospodarski in socialno političen pojav.
O znakih nastajanja takšnega stanja je služba za zaposlovanje takoj dolžna
obvestiti pristojne organe prizadetih družbenopolitičnih skupnosti in republiški
sekretariat za delo.
Skupščina SR Slovenije lahko z zakonom, skupščine prizadetih občin pa
z odloki naložijo organizacijam združenega dela materialne obveznosti za ustvarjanje skupnih sredstev in za združevanje teh sredstev za reševanje takšnega
stanja.
3. Poklicno usmerjanje
36. člen
S poklicnim usmerjanjem po tem zakonu se zagotavlja stalna in načrtna
strokovna pomoč:
— mladini pri izbiri šolanja in poklica, upoštevajoč popolno uveljavitev
naravnih sposobnosti in nagnjenj ter družbenoekonomski razvoj ne glede na
socialni izvor posameznika;
— odraslim pri izbiri delovnega mesta, spremembi poklica oziroma dela
in pri napredovanju v poklicu;
— v psihičnem in fizičnem razvoju prizadeti mladini in odraslim pri izbiri
ustreznega šolanja oziroma usposabljanja in pri iskanju ustreznih delovnih mest;
— šolam in izobraževalnim zavodom pri spremljanju psihofizičnega razvoja posameznikov, pri poklicnem prosvetljevanju in informiranju, pri sprejemanju učencev v srednje in visoke šole in pri načrtovanju šolskih zmogljivosti
v skladu z zahtevami družbenega razvoja;
— organizacijam združenega dela pri razvijanju strokovnih metod dela
v kadrovskih službah in pri pravočasni preusmeritvi delavcev v njihovi strokovni oziroma poklicni izobrazbi z namenom, da se izpopolnjuje poklicni sestav
zaposlenih glede na razvojne zahteve organizacije in da se zagotovi neprekinjena polna zaposlitev delavcev;
— zavodom, specializiranim za vzgojo in izobraževanje v psihičnem in fizičnem razvoju prizadete mladine, in zavodom, specializiranim za rehabilitacijo,
usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb, pri njihovem poklicnem usmerjanju in izobraževanju.
37. člen
Funkcijo in naloge poklicnega usmerjanja opravljajo:
— osnovne šole s tem, da svojim učencem in staršem zagotovijo poklicno
vzgojo, svetovanje in informacije, potrebne za njihovo poklicno usmeritev
in odločitev ter da s srednjimi šolami sodelujejo pri prehodu učencev iz
osnovne šole;
— srednje šole in drugi izobraževalni zavodi s tem, da organizirajo in
izvajajo izobraževanje za poklice v skladu z družbenimi potrebami in da ob

426

Priloge

sprejemanju in šolanju kandidatov upoštevajo strokovne ugotovitve predhodnega poklicno usmerjevalnega procesa, ki so pomembne za poklicno usmeritev
in šolanje;
— posebni zavodi za rehabilitacijo-, centri za rehabilitacijo in drugi zavodi
za rehabilitacijo s tem, da ob poklicni rehabilitaciji razvijajo in izvajajo posebna
sredstva in metode, ki so potrebne za poklicno usmerjanje invalidnih, prizadetih
in težje zaposlivih oseb;
organizacije združenega dela s tem, da pri sistemizaciji delovnih mest
določajo objektivne psihofizične in poklicno izobrazbene zahteve, da zaposlujejo
delavce v skladu z ugotovljenimi zahtevami in da skladno z izpopolnjevanjem
organizacije dela, tehnoloških in poslovnih postopkov sproti skrbijo za ustrezne
poklicne izpopolnitve, napredovanje, prekvalifikacijo in razporejanje delavcev,
služba za zaposlovanje s tem, da sama in v sodelovanju z ustreznimi
strokovnimi institucijami razvija metode in pripomočke za potrebe poklicnega
prosvetljevanja, informiranja in svetovanja mladine in -odraslih; da sodeluje
pri poklicnem usmerjanju z osnovnimi šolami ter z drugimi izobraževalnimi
zavodi in da povezuje, usmerja in usklajuje delo na področju šolskega in poklicnega usmerjanja; da sodeluje pri poklicnem usmerjanju z organizacijami
združenega dela.
38. člen
Služba za zaposlovanje, izobraževalne skupnosti in šole morajo sporazumno
dajati učencem in staršem redne in pravočasne objektivne informacije o poklicnih potrebah in možnostih šolanja ter tako omogočiti, da bodo poklicne
odločitve učencev vsestransko usklađene.
39. člen
Pri poklicnem usmerjanju se mora upoštevati nomenklatura poklicev, ki
jo dopolnjuje in potrjuje gospodarska zbornica SRS in družbene potrebe po posameznih poklicih, ki jih spremlja in ugotavlja služba za zaposlovanje.
40. člen
Zaradi ustrezne strokovne in poklicne usmeritve diplomantov pri zaposlovanju sodelujejo srednje, višje in visoke šole s službo za zaposlovanje tudi
tako, da obveščajo diplomante o prostih delovnih mestih, službo za zaposlovanje pa o diplomantih, ki se žele po končanem šolanju zaposliti.
41. člen
Pri izvajanju poklicne rehabilitacije in pri zaposlovanju delovnih invalidov
daje služba za zaposlovanje skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja tekoče podatke, informacije in pripomočke za poklicno usmerjanje in na
podlagi pogodbe (sporazuma) sodeluje s skupnostjo pri ustvarjanju možnosti za
poklicno usmerjanje oziroma preusmerjanje in zaposlitev.
Takšno sodelovanje služba za zaposlovanje razvija in vzdržuje tudi z organizacijami za rehabilitacijo invalidnih oseb ter z vzgojnimi in varstvenimi zavodi pri poklicnem usmerjanju, usposabljanju in zaposlovanju v psihičnem in
fizičnem razvoju prizadete mladine.
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42. člen
Poklicno usmerjanje je brezplačno.
Za strokovno pomoč, ki terja obsežnejše prehodne priprave (analize delovnih mest ipd.) in specialne obravnave v zvezi s poklicnim usmerjanjem in
prekvalifikacijo sklepajo organizacije združenega dela s službo za zaposlovanje
ali z drugo za to specializirano organizacijo pogodbo, s katero se dogovorijo
tudi o višini in kritju stroškov.
Posameznik se ne sme ukvarjati s poklicnim usmerjanjem.
43. člen
Naloge s področja poklicnega usmerjanja lahko opravljajo le delavci, ki
delajo v okviru v prejšnjem členu omenjenih organizacij oziroma služb in imajo
najmanj višješolsko izobrazbo in potrebno strokovno usposobljenost.
44. člen
Odgovorne specializirane organizacije in službe, ki delujejo na področju
šolskega in poklicnega usmerjanja, morajo izdelati pravila poklicne etike, ki
jih bodo vodila pri opravljanju njihovih nalog in pri njihovih poklicnih odnosih.
4. Priprava na zaposlitev
45. člen
Začasno brezposelni delavci in druge osebe, ki iščejo zaposlitev, imajo pravico do priprave na zaposlitev v obsegu, določenem v tem zakonu.
Priprava na zaposlitev obsega:
— strokovno usposabljanje in izobraževanje;
— gmotno pomoč v času strokovnega usposabljanja in izobraževanja, ki
zajema zlasti kritje stroškov za šolnino, delovno obleko, prehrano, nastanitev
in dnevni prevoz ter denarno pomoč med strokovnim usposabljanjem in izobraževanjem za delavca in njegove ožje družinske člane;
— prevozne in selitvene stroške za delavca in njegove družinske člane v
kraj nove zaposlitve;
— enkratno denarno pomoč za spremembo prebivališča;
— posebne ukrepe za invalidne, prizadete in težje zaposlive osebe.
46. člen
Strokovno usposabljanje in izobraževanje po tem zakonu obsega aktivnosti,
ki posredujejo pridobivanje, izpopolnjevanje ali spremembo znanj, potrebnih
za zaposlitev v določenem poklicu ali skupini sorodnih poklicev katerega koli
področja gospodarstva in družbenih služb.
Strokovno usposabljanje in izobraževanje obsega:
— priučevanje (usposabljanje na delovnem mestu);
— funkcionalno usposabljanje in specializacijo;
— prekvalifikacijo;
— strokovno izobraževanje za poklice;
— došolanje.
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Naloge strokovnega usposabljanja in izobraževanja opravlja služba za zaposlovanje neposredno ali pa jih prepusti v izvajanje izobraževalnim zavodom,
posebnim zavodom za rehabilitacijo, centrom za rehabilitacijo, invalidnim delavnicam oziroma organizacijam združenega dela.
47. člen
Tisti, ki išče zaposlitev, oziroma brezposelni delavec, ki ga služba za zaposlovanje napoti na strokovno usposabljanje oziroma izobraževanje, ima pravico,
da se mu krijejo stroški:
— poklicne usmeritve;
— zdravniškega specialističnega in psihološkega pregleda;,
— zavarovanja za primer nesreče pri delu, če nima te pravice že po drugih
predpisih;
— teoretičnega in praktičnega pouka;
— šolnine;
— deilovne obleke, če je ta obvezna.
Ce se delavci izobražujejo za poklice, katere je posebej določila služba za
zaposlovanje na podlagi izkazanih potreb ter izkazanega pomanjkanja ustrezno
usposobljenih kadrov, jim služba lahko prizna še naslednje dajatve:
kritje stroškov za prehrano in nastanitev v času izobraževanja oziroma
za dnevni prevoz;
— denarno pomoč med izobraževanjem;
denarno pomoč družinskim članom med izobraževanjem brezposelne
osebe, ki vzdržuje te družinske člane.
48. člen
Na strokovno usposabljanje oziroma izobraževanje napoteni delavec ima
pravico do denarne pomoči med izobraževanjem oziroma prekvalifikacijo, če ne
prejema denarnega nadomestila po tem zakonu ali če izpolnjuje pogoje za
denarno pomoč po določbah 67. člena tega zakona.
Višina denarne pomoči se določi po določbah 69. člena tega zakona.
49. člen
Delavec, katerega delo iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov v organizaciji združenega dela ni več potrebno, ima pravico do priprave na zaposlitev,
do denarnih in drugih dajatev, potrebnih za te priprave, po določbah splošnega
akta organizacije združenega dela in samoupravnega sporazuma po 20. členu
tega zakona. Vendar obseg priprave na zaposlitev ne sme biti manjši od obsega
po določbah 45. in 47. člena tega zakona (ne glede na to, za kakšen poklic se
pripravlja).
Te pravice uveljavlja delavec v organizaciji združenega dela, v kateri je
zaposlen in v kateri nastopijo takšni razlogi, zaradi katerih postane njegovo
delo nepotrebno, ter v breme sredstev te organizacije ali sklada, v katerega
združuje ta organizacija sredstva za zaposlovanje.
Izvajanje priprav z dajatvami za novo zaposlitev vred mora začeti oziroma
zagotoviti organizacija združenega dela najkasneje takrat, ko je dokončno
sprejet sklep, zaradi katerega nastopijo v prejšnjem odstavku omenjeni razlogi,
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ter tako omogočiti delavcem pripravo na novo
v delovnem razmerju.
Organizacija združenega dela, ki opusti
odškodninsko delavcem za škodo, ki jo utrpijo
odškodnine se ocenjuje po višini izgubljenega
lavcev.
50. člen
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Dijaki in študentje po končanem šolanju imajo pravico do povračila prevoznih stroškov do kraja zaposlitve zase in za svoje družinske člane, do povračila selitvenih stroškov in do enkratne denarne pomoči za spremembo prebivališča.
Druge osebe, ki se prvič zaposlijo, in delavci, ki jim je delo prenehalo, pa
ne zato, ker njihovo delo v delovni organizaciji ni več potrebno, imajo pravico
do povračila prevoznih stroškov do novega delovnega mesta zase in za družinske člane in do povračila selitvenih stroškov.
Povračilo za potne in selitvene stroške ter denarno pomoč za spremembo
prebivališča odobri služba za zaposlovanje v primeru, da osebam iz prejšnjih
dveh odstavkov ni mogoče zagotoviti zaposlitve v kraju prebivališča in je
preselitev v drug kraj edino možen način za njihovo zaposlitev.
Brezposelnim iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko služba za
zaposlovanje odobri tudi druge oblike priprave za zaposlitev po tem zakonu, če
sodi, da je to upravičeno glede na možnost delavca, da se zaposli, ter glede na
potrebe gospodarstva in družbenih služb po kadrih.
Osebe, ki jih je zaradi njihovih posebnih fizičnih in psihičnih lastnosti teže
zaposliti, imajo pravico do posebnih ukrepov za zaposlitev. Merila za odločanje
o tem, kdo je teže zaposliv, ter vrste ukrepov, ki se uporabljajo, določi služba
za zaposlovanje po prejšnjem soglasju republiškega sekretarja za delo in republiškega sekretarja za zdravstvo in socialno varstvo.
51. člen
Brezposelni delavec ima pravico do povračila prevoznih in selitvenih
stroškov pri zaposlitvi zase in za ožje družinske člane, če ga služba za zaposlovanje pošlje v drug kraj ali če sam najde zaposlitev v drugem kraju in predloži potrdilo organizacije, da ga bo zaposlila.
Povračilo prevoznih in selitvenih stroškov znaša 100 °/o prevoznih oziroma
selitvenih stroškov po tarifi najcenejšega prevoznega sredstva.
Prevoznih in selitvenih stroškov služba ne izplača, če krije delavcu vse
stroške organizacija, ki ga zaposli.
52. člen
Delavec, ki sprejme na posredovanje službe za zaposlovanje zaposlitev v
drugem kraju in zato spremeni stalno prebivališče, ima pravico do enkratne
denarne pomoči za kritje stroškov zaradi odhoda na delo v drug kraj.
Višino nadomestila iz prejšnjega odstavka ter natančnejše pogoje za njegovo dodelitev določi služba za zaposlovanje.
53. člen
Vse pravice v zvezi s pripravo na zaposlitev izgubi oseba, ki hote ali iz
malomarnosti ne izvršuje obveznosti zaradi priprave na zaposlitev.
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Delavec, ki po končani pripravi odkloni zaposlitev, na katero se je pripravljal, ali prevzame drugo zaposlitev, je dolžan kriti vse stroške in povrniti vse
dajatve v zvezi s pripravo na zaposlitev.

IV. SOCIALNA VARNOST ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI
54. člen
Socialna varnost obsega pravice in dajatve za primer brezposelnosti.
55. člen
Za brezposelno osebo po tem zakonu se šteje oseba, ki je sposobna in voljna
delati, ki išče delo, a dela ne dobi in se zaradi zaposlitve prijavi službi za zaposlovanje.
56. člen
Pravice iz naslova socialne varnosti za primer brezposelnosti uživajo tiste
brezposelne osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene s tem zakonom.
57. člen
Za primer brezposelnosti imajo delavci naslednje pravice:
— pravico do denarnega nadomestila;
— pravico do zdravstvenega zavarovanja;
— pravico do invalidskega in pokojninskega zavarovanja;
— pravico do otroškega dodatka;
— pravico do priprave na novo zaposlitev po določbah tega zakona.
Pravice iz zdravstvenega zavarovanja, iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja ter otroški dodatek se uveljavljajo po predpisih, ki urejajo ta
področja.
58. člen
Pravico do denarnega nadomestila med začasno brezposelnostjo lahko uveljavlja po prenehanju dela delavec, ki je delal najmanj eno leto (alternativa:
9 mesecev) brez presledka ali 18 mesecev s presledki v zadnjih dveh letih, če
se priglasi službi najkasneje v 30 dneh po prenehanju dela.
Pravice do denarnega nadomestila ne more uveljaviti delavec, ki mu je
prenehalo delo po njegovi krivdi ali volji, razen če je prišlo do prenehanja
dela zaradi premestitve delavčevega zakonca, iz zdravstvenih razlogov delavca
ali zaradi tega, ker organizacija združenega dela, druga organizacija ali zasebni
delodajalec ni izpolnjeval obveznosti v zvezi z delom.
59. člen
Pravico do denarnega nadomestila imajo tudi jugoslovanski državljani, ki
so bili zaposleni v tujini po določbah meddržavne pogodbe o socialni varnosti
za primer brezposelnosti.
Ce se jugoslovanski državljani zaposlijo v tuji državi, s katero Jugoslavija
ni sklenila pogodbe o socialni varnosti za primer brezposelnosti, uveljavljajo

431

Priloge

pravico do nadomestila za čas brezposelnosti po povratku z dela iz tujine, če
so plačali za čas dela v tujini pogodbeno dogovorjene prispevke za zaposlovanje in če izpolnjujejo pogoje po tem zakonu.
60. člen
Osnova za nadomestilo osebnega dohodka je poprečni mesečni osebni dohodek, ki ga je delavec dosegel v zadnjem letu pred prenehanjem dela.
Nadomestilo osebnega dohodka znaša najmanj 60'% od osnove, pri tem pa
ne sme biti manjše od minimalnega osebnega dohodka v SR Sloveniji.
Delavcu, ki uveljavi pravico do nadomestila, se izplačuje skupaj s tem
nadomestilom tudi denarni dodatek za ožje družinske člane, ki jih preživlja,
tako da znašata denarno nadomestilo in denarni dodatek skupaj:
za
za
za
za
za

delavca
delavca
delavca
delavca
delavca

z
z
s
s
s

enim družinskim članom
dvema družinskima članoma
tremi družinskimi člani
štirimi družinskimi člani
petimi in več družinskimi člani

.
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.
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. 35 "/o

poprečnega mesečnega osebnega dohodka iz prvega odstavka tega člena.
61. člen
Za člane ožje družine po tem zakonu se štejejo zakonec, otroci ter posvojenci in pastorki, ki živijo z brezposelnim delavcem v skupnem gospodinjstvu
oziroma jih je le-ta dolžan vzdrževati in jih tudi dejansko vzdržuje.
62. člen
Čas sprejemanja denarnega nadomestila je odvisen od časa, ki ga je delavec
dotlej prebil na delu.
Denarno nadomestilo se izplačuje:
a) tri mesece, če ima delavec najmanj eno leto nepretrganega dela ali
18 mesecev s presledki v zadnjih dveh letih;
b) šest mesecev, oe ima delavec 30 mesecev nepretrganega dela ali 50 mesecev s presledki v zadnjih petih letih;
c) devet mesecev, če ima delavec 5 do 10 let dela;
č) dvanajst mesecev, če ima delavec več kot 10 let dela.
Delavcu, ki ima najmanj 15 let delovne dobe, se denarno nadomestilo izplačuje tudi po preteku časa, ki je določen za izplačevanje po prejšnjem odstavku,
toda samo v primeru, če mu niti s strokovno usposobitvijo ah s prekvalifikacijo
ni mogoče zagotoviti njegovim delovnim sposobnostim ustrezne zaposlitve.
Denarno nadomestilo se izplačuje tudi po preteku časa, ki je določen za
izplačevanje, delavki med nosečnostjo do poroda in po porodu, in sicer toliko
časa, kolikor časa ima zaposlena žena pravico do skrajšanega delovnega časa.
63. člen
Denarno nadomestilo gre delavcu od prvega dne, ko neha delati, oe se
priglasi službi in zahteva nadomestilo v petih dneh od dneva prenehanja dela.
Ce zahteva nadomestilo po tem roku, mu gre nadomestilo od dneva, ko vloži
zahtevek.
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Denarno nadomestilo ne gre delavcu, ki vloži zahtevek po preteku časa,
za katerega bi se mu izplačevalo.
64. člen
Pravico do denarnega nadomestila preneha:
1. če se delavec zaposli;
2. če izteče'čas prejemanja denarnega nadomestila;
3. če delavec uveljavi pravico do invalidske ali starostne pokojnine ali če
dopolni moški 60 let starosti oziroma ženska 55 let starosti;
4. če postane delavec trajno popolnoma nezmožen za delo;
5. če odide na odslužitev ali doslužitev vojaškega roka;
6. če odide delavec na prestajanje zaporne kazni, daljše od treh mesecev;
7. če delavec odkloni zaposlitev, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in
delovnim sposobnostim;
8. če odkloni izobraževanje, na katerega je poslan zaradi usposobitve za
zaposlitev;
9. če se delavec dvakrat zaporedoma ne zglasi pri službi za zaposlovanje
in tega ne opraviči ob prejemu vabila ali se vabilu sploh ne odzove.
65. člen
Delavec, ki mu preneha pravica do denarnega nadomestila po 64. členu
tega zakona, lahko znova uveljavi to pravico, če znova izpolni pogoje, ki so
zanjo predpisani; pri tem pa se v čas dela ne všteva čas, ki ga je prebil na
delu pred zadnjim prejemanjem denarnega nadomestila.
Izjemoma se delavcu, ki mu preneha pravica do denarnega nadomestila,
preden preteče čas, za katerega mu gre, ker nastopi delo oziroma odide k vojakom, da odsluži oziroma dosluži vojaški rok, pa potem znova ostane brez dela
oziroma se vrne od vojakov, še naprej izplačuje denarno nadomestilo, in sicer
tolikšen znesek in za toliko časa, kolikor mu ga je ostalo, če je to zanj ugodneje.
66. člen
Kot čas dela se šteje delavcu za uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila čas, ki ga je prebil na delu z več kot polovico delovnega časa.
Pri odmeri višine denarnega nadomestila delavcu, ki je delal manj kot poln
delovni čas, je treba določiti nadomestilo glede na osebni dohodek, ki ga je
ustvaril v tem času.
67. člen
Delavec, ki ga služba za zaposlovanje do konca prejemanja denarnega nadomestila ni mogla zaposliti in nima 15 let delovne dobe, pridobi ob koncu prejemanja denarnega nadomestila pravico do denarne pomoči med začasno brezposelnostjo, če izpolnjuje naslednje pogoje:
a) da njegovi dohodki skupaj z dohodki članov njegove ožje družine ne
presegajo zneska, ki je dogovorjen kot minimalni osebni dohodek za območje,
kjer tak delavec živi;
b) da ne prejema v tem času denarnih dajatev za izobraževanje.
Pred pretekom dveh let (varianta: enega leta) prejemanja denarne pomoči
služba za zaposlovanje ponovno preveri, ah so še razlogi, ki opravičujejo prejemanje pomoči po določbah tega člena in odloči o nadaljnjem prejemanju največ
še za eno leto.
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Pravico do denarne pomoči izgubi brezposelni delavec, ki odkloni njegovim
delovnim sposobnostim primerno zaposlitev ali vključitev v pripravo na zaposlitev po določbah tega zakona.
68. člen
Pravico do denarne pomoči za čas brezposelnosti si pridobijo tudi diplomanti srednjih, višjih in visokih šol, ki se po končanem šolanju ne morejo
zaposliti in se zaradi zaposlitve prijavijo službi za zaposlovanje v treh mesecih
po diplomi.
Pravica do denarne pomoči po prejšnjem odstavku gre diplomantom največ
za šest mesecev od dneva diplomiranja.
Diplomant izgubi to pravico, če odkloni zaposlitev, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi ah če odkloni vključitev v priprave na zaposlitev po določbah
tega zakona.
69. člen
Denarna pomoč med brezposelnostjo je enaka znesku poprečnih minimalnih
življenjskih stroškov, ki ga ugotovi služba za zaposlovanje na podlagi statističnih podatkov (varianta: je enaka znesku dogovorjenega minimalnega osebnega dohodka za območje, kjer upravičenec stalno prebiva).
Služba za zaposlovanje lahko določi, da dobi upravičenec za vsakega vzdrževanega družinskega člana še dodatek k denarni pomoči, in višino tega dodatka.
70. člen
Denarna pomoč brezposelnemu delavcu se daje toliko časa, dokler ta na
drug način ne pridobi sredstev za življenje.

V. UVELJAVLJANJE PRAVIC
71. člen
Delovni ljudje uveljavljajo pravice in dajatve iz socialne varnosti za primer
brezposelnosti pod pogoji in na načine, kot jih določajo ta zakon, statut in
drugi splošni akti službe za zaposlovanje ter pogodbe, ki jih ta služba sklene
z organizacijami združenega dela.
O zahtevi, s katero brezposelni uveljavlja svojo pravico po tem zakonu,
izda odločbo s statutom pooblaščeni organ službe za zaposlovanje po postopku,
ki mora biti hiter.
72. člen
Zoper odločbo službe za zaposlovanje lahko brezposelni, ki sodi, da je
kršena njegova pravica, s tožbo sproži redni sodni postopek pred občinskim
sodiščem, pristojnim po njegovem stalnem prebivališču ali po sedežu organizacije združenega dela, kjer dela.
Občinsko sodišče obravnava tožbo v pravdnem postopku.
Postopek pred sodiščem je hiter; v tem postopku je oproščen sodnih taks.
28
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Kadar delavec uveljavlja pravico oziroma denarno dajatev v breme organizacije združenega dela, veljajo glede uveljavljanja te pravice in glede dokončnosti odločbe predpisi, ki urejajo uveljavljanje pravic delavcev iz združenega
dela.
VI. ORGANIZACIJA SLUŽBE ZA ZAPOSLOVANJE
74. člen
Služba za zaposlovanje po 8. členu tega zakona je strokovna služba, ki
spremlja in preučuje gibanja na področju zaposlenosti in zaposlovanja, zagotavlja strokovne pripomočke, nasvete, storitve in opravila za urejanje zadev
s področja zaposlovanja ter daje pomoč pri iskanju in pripravi kadrov, iskanju
zaposlitve in skrbi za brezposelne osebe.
Dejavnost službe za zaposlovanje je dejavnost posebnega družbenega pomena za republiko.
75. člen
Služba za zaposlovanje zlasti:
1. ugotavlja vire delovne sile;
2. odkriva primanjkljaje in presežke delovne sile;
3. spremlja in predlaga možnosti za aktiviranje razpoložljivih rezerv delovne sile;
4. preučuje socialno-ekonomsko strukturo aktivnega prebivalstva ter z njo
zvezane procese poklicne in prostorske gibljivosti;
5. spremlja notranje (medobčinske, medrepubliške) in zunanje (meddržavne) migracijske tokove delovne sile;
6. evidentira in analitično spremlja prosta delovna mesta, strukturo delovnih mest po vrstah in profilih poklicev ter potrebe po kadrih v gospodarstvu
in družbenih službah;
7. spremlja priliv strokovnih kadrov ter sodeluje pri preoblikovanju
omrežja šol in izobraževalnih kapacitet v skladu s potrebami usklajevanja zaposlovanja;
8. evidentira in analizira gibanje in strukturo brezposelnosti;
9. spremlja in analizira razvoj poklicev;
10. preverja učinke ekonomskih ukrepov na področju zaposlovanja in kadrovske politike ter njihovo usklajenost s predvidevanji družbenih planov;
11. sodeluje pri načrtovanju kadrovskih potreb in pri pripravi kadrov za
nove proizvodne oziroma delovne zmogljivosti;
12. sodeluje pri izdelavi in izvedbi načrtov za zaposlitev delavcev, katerih
delo postane v posameznih organizacijah združenega dela nepotrebno zaradi
tehnoloških ah ekonomskih razlogov;
13. daje mladini in odraslim strokovno pomoč pri izbiri poklica, pri pripravi za zaposlitev in pri zaposlovanju;
14. razvija in preučuje ustreznost metod in pripomočkov za poklicno usmerjanje, za izbiro poklicev in za izbor delavcev pri zaposlovanju ter daje o tem
svoje strokovne ocene (mnenja);
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15. opravlja z zakonom ji zaupane naloge v zvezi s socialno varnostjo za
primer brezposelnosti;
16. opravlja strokovne naloge v zvezi z upravljanjem skupnih sredstev
(skladov), za katere jih pooblastijo organizacije združenega dela s samoupravnimi sporazumi, s katerimi združujejo takšna sredstva (sklade) za urejanje
zadev s področja zavarovanja;
17. sodeluje s svojo dokumentacijo, informacijami in analizami pri oblikovanju in izvajanju politike zaposlovanja v SR Sloveniji in po posameznih
območjih.
76. člen
Službo za zaposlovanje v SR Sloveniji opravlja zavod SR Slovenije za zaposlovanje.
Zavod za zaposlovanje je organizacija združenega dela s temeljnimi organizacijami združenega dela v svoji sestavi.
Sedež zavoda za zaposlovanje je v Ljubljani.
77. člen
Temeljne organizacije združenega dela zavoda za zaposlovanje se ustanovijo
za območje ene ali več sosednjih občin, ki zajemajo skupaj najmanj 85 000 prebivalcev, od tega najmanj 25 000 aktivnih zavarovancev socialnega zavarovanja.
Temeljne organizacije združenega dela zavoda za zaposlovanje opravljajo
zlasti tele naloge:
— sprejemajo in proučujejo gibanje zaposlenosti ter dejavnike, ki vplivajo
na to gibanje;
— preučujejo in spremljajo potrebe gospodarstva in družbenih služb po
kadrih in dajajo organizacijam združenega dela pomoč pri zadovoljevanju njihovih potreb po kadrih;
— raziskujejo rezerve in presežke delovne sile;
— spremljajo in proučujejo poklicno sestavo zaposlenih, analizirajo vrste
in profile strokovnih kadrov, potrebnih gospodarstvu in družbenim službam,
ter predlagajo spremembe in dopolnitve nomenklature poklicev;
— preučujejo učinke gospodarskih in drugih ukrepov na zaposlenost in
zaposlovanj e;
— sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju politike zaposlovanja in pri
ukrepih za pravilnejše zaposlovanje delovnih ljudi, ki iščejo zaposlitev;
— vodijo in usklajujejo poklicno prosvetljevanje in informiranje v šolah;
— spremljajo in proučujejo sposobnostne potenciale, interese in nagnjenja
šolske mladine;
— pomagajo mladini pri šolski in poklicni orientaciji;
— pomagajo odraslim pri izbiri poklica in zaposlitve ter pri pripravi na
zaposlitev;
— opravljajo naloge v zvezi s posredovanjem dela;
— odločajo- o pravicah delovnih ljudi med začasno brezposelnostjo in izvršujejo izplačila po odločbah;
— skrbijo za prehodno in začasno nastanitev delovnih ljudi, ki iščejo zaposlitev ;
— sodelujejo pri ugotavljanju in ustanavljanju delovnih mest za invalidne
in druge za delo manj zmožne osebe ter sodelujejo pri poklicni rehabilitaciji;
28»

436

Priloge

— organizirajo na zahtevo delovnih ljudi, ki iščejo zaposlitev, oziroma
organizacij združenega dela in drugih organizacij specialistične preiskave, s katerimi se ugotavljajo psihološke in medicinske indikacije in kontraindikacije za
opravljanje določenega poklica oziroma dela;
_i_ opravljajo zadeve v zvezi z zaposlovanjem jugoslovanskih delavcev v
tujini; sprejemajo prijave delavcev za začasno zaposlitev v tujini, dajejo delavcem obvestila o zaposlitvi pri tujem delodajalcu, o pravicah in obveznostih iz
delovne zakonodaje po predpisih tuje države, v kateri se nameravajo zaposliti,
katere listine so jim potrebne za uveljavljanje teh pravic in kako si jih preskrbijo, organizacijo odhajanja jugoslovanskih delavcev na delo v tujino in jim
dajejo pri začasni zaposlitvi v tujini drugo strokovno pomoč, pomagajo pri
njihovem vračanju in zaposlovanju v domovini;
— prejemajo letne potrebe organizacij združenega dela in drugih organizacij po kadrih, prijave potreb po delavcih, poročila o prenehanju delovnih
razmerij, poročila o zasedenih delovnih mestih in druge dokumente, ki so jih
dolžne pošiljati službi za zaposlovanje;
— vodijo in hranijo temeljno dokumentacijo, potrebno pri operativnem
delu na področju zaposlovanja, poklicnega usmerjanja in strokovnega izobraževanja;
— sodelujejo z občinskimi skupščinami ter z organizacijami združenega
dela in z drugimi organizacijami pri programiranju ukrepov za učinkovito in
racionalno zaposlovanje in pripravljanje delovnih ljudi na zaposlitev;
— opravljajo druge naloge in opravila, za katere jih pooblastijo orgariizacije združenega dela, zakon, statut zavoda in njegov svet.
78. člen
Zadeve temeljne organizacije združenega dela zavoda za zaposlovanje opravlja v skladu z zakonom, statutom in drugimi splošnimi akti svet, razen zadev,
o katerih odločajo neposredno delavci temeljne organizacije združenega dela.
Pri upravljanju zadev s področja zaposlovanja iz drugega odstavka prejšnjega člena sodelujejo kot člani sveta delegati, ki jih svoje pooblaščence delegirajo v svet temeljne organizacije združenega dela, zbora samoupravnih skupnosti občinskih skupščin z območja temeljne organizacije, občinski sindikalni
- sveti, temeljne izobraževalne skupnosti in občinske konference zveze mladine
Slovenije.
Delavci temeljne organizacije združenega dela zaupajo določene funkcije
direktorju organizacije kot individualnemu izvršilnemu organu. Diiektorja
izvoli svet temeljne organizacije združenega dela.
Vsaka temeljna organizacija združenega dela ima svoj bančni račun.
79. člen
Sveti temeljnih organizacij združenega dela in svet zavoda za zaposlovanje:
1. določajo smernice za delo temeljne organizacije združenega dela in zavoda
ter za pospeševanje njihove dejavnosti;
2. obravnavajo program dela, letno poročilo in druga občasna poročila temeljne organizacije združenega dela oziroma zavoda;
3. dajejo soglasje k finančnemu načrtu in zaključnemu računu TOZD oziroma zavoda.
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Poleg tega opravlja svet zavoda za zaposlovanje še naslednje naloge:
1. obravnava splošne in skupne zadeve s področja zaposlovanja, kadrovske
politike in poklicnega usmerjanja, pomembne za območje republike ter za medrepubliško sodelovanje in za zaposlovanje delavcev v tujini, daje priporočila in
predlaga ukrepe za njihovo reševanje,
2. določa politiko uporabe sredstev za zaposlovanje in jih razporeja tako,
da so enakomerno zagotovljeni dejavnost zavoda in pravice delovnih ljudi pri
zaposlovanju, izbiri dela in poklica ter socialna varnost za primer brezposelnosti na vsem območju republike.
Sveti temeljnih organizacij združenega dela in svet zavoda delajo po poslovniku, ki si ga sami predpišejo.
80. člen
Splošne in skupne zadeve s področja zaposlovanja, pomembne za območje
republike, za medrepubliško sodelovanje in za zaposlovanje delavcev v tujini,
za njihovo varstvo in vračanje v domovino opravlja direkcija zavoda kot
skupna (varianta: osrednja) temeljna organizacija združenega dela zavoda za
zaposlovanje.
Naloge zavoda za zaposlovanje, ki jih opravlja po prejšnjem odstavku njegova direkcija (skupna temeljna organizacija združenega dela), so zlasti:
— medkrajevno in medrepubliško posredovanje dela in ukrepanje, da se
omogoča premakljivost delovnih ljudi, ki iščejo zaposlitev ali želijo spremeniti
delo zaradi produktivnejše zaposlitve;
— preučevanje osnov in postopkov kadrovskega programiranja v organizacijah združenega dela;
— preučevanje in analiza medsebojne povezanosti in soodvisnosti gospodarske rasti ter zaposlovanja in zaposlenosti, obstoječe in potrebne izobrazbene
in poklicne sestave zaposlenosti;
— ugotavljanje in evidentiranje, kakšne poklice potrebuje in zahteva družbeni razvoj ter sodelovanje pri načrtovanju novih in preusmerjanju obstoječih
in izobraževalnih kapacitet;
— urejanje zadev v zvezi z zaposlovanjem jugoslovanskih delavcev v tujini,
sodelovanje pri pripravi mednarodnih pogodb s tega področja, registracija delovnih pogodb, sklenjenih s tujimi državljani, ki so zaposleni v SR Sloveniji;
— obravnavanje vprašanj s področja zaposlovanja, kadrovske politike, poklicnega usmerjanja in socialne varnosti za primer nezaposlenosti, o katerih
odloča skupščina SR Slovenije ali izvršni svet skupščine SRS;
— skrb za uporabo in razvoj sodobnih strokovnih in znanstvenih metod
dela na področju zaposlovanja, poklicnega usmerjanja, priprav na zaposlitev,
analitične dejavnosti, določanje enotne metodologije in enotnih operativnotehničnih postopkov na področju vseh dejavnosti v službi za zaposlovanje,
enotnih obrazcev za operativno in analitično delo službe (delavčev osebni karton,
prijave potreb po delavcu, letne potrebe po kadrih, karton organizacije združenega dela oziroma zasebnega delodajalca, anketa o izbiri poklica, osebni
karton mladinca itd.);
— priprava in preizkušanje enotnih psihodiagnostičnih pripomočkov in
postopkov za ocenjevanje psihofizičnih in osebnostnih lastnosti delavcev zaradi
pomoči pri izbiri poklica, poklicne usmeritve, izpopolnitve in poklicne rehabilitacije;
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— sodelovanje pri sklepanju samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov s področja zaposlovanja, kadrovske politike, ki zajema območje republik ali področje posameznih gospodarskih dejavnosti oziroma družbenih služb
ter evidenca takšnih sporazumov in družbenih dogovorov, zaradi spremljanja
njihove učinkovitosti oziroma zaradi njegovega izvajanja;
— skrb za publicistično in raziskovalno dejavnost s področja poklicnega
usmerjanja, zaposlovanja in kadrovske politike;
— priprava predlogov za višino stopnje prispevka za zaposlovanje;
— opravlja še druge naloge po pooblastilih zakona, samoupravnih oziroma
družbenih dogovorov in statuta.
81. člen
Temeljne organizacije združenega dela zavoda se s samoupravnim sporazumom dogovorijo o načinih in pogojih za izvrševanje nalog po tem zakonu
ter o medsebojnem sodelovanju in povezovanju pri opravljanju svoje dejavnosti. S samoupravnim sporazumom se zlasti dogovorijo o skupnem programiranju in financiranju dela zavoda.
Skupni program dela mora zagotoviti izvajanje vseh nalog iz dejavnosti
službe po tem zakonu, enako stopnjo strokovnosti pri njihovem izvajanju v vseh
temeljnih organizacijah združenega dela zavoda, uporabo enotnih metod dela
in strokovnih postopkov ter s tem enak obseg in kakovost storitev, ki jih služba
za zaposlovanje opravlja za druge organizacije združenega dela ter pomoči, ki
jo daje delovnim ljudem in mladini pri izbiri poklica in zaposlitve in pri zagotavljanju njihovih pravic pri zaposlovanju in socialni varnosti za primer brezposelnosti.
Financiranje nalog skupnega programa se izvaja na podlagi finančnega
načrta. S finančnim načrtom se razporejajo sredstva tako, da so zagotovljeni
enaki materialni in finančni pogoji na območju celotnega zavoda in na območju
vsake temeljne organizacije združenega dela za izvajanje nalog skupnega programa in za obseg ter kvaliteto storitev in pomoči, ki jo zavod nudi organizacijam združenega dela in delovnim ljudem.
V okviru skupnega programa in finančnega načrta sprejema vsaka temeljna
organizacija združenega dela zavoda svoj podrobnejši program dela in finančni
načrt.
82. člen
Zavod za zaposlovanje upravlja svet, ki ga sestavljajo člani, katere kot
svoje delegate izvolijo delavci zavoda v svojih temeljnih organizacijah združenega dela zavoda, ter predstavniki, ki jih kot svoje delegate izberejo v svet
zavoda: izvršni svet skupščine SR Ssovenije, republiški svet zveze sindikatov
Slovenije, republiška konferenca zveze mladine Slovenije, zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev Slovenije, izobraževalna skupnost SR Slovenije,
gospodarska zbornica SR Slovenije in konferenca za rehabilitacijo invalidov
Slovenije.
(Variantni dodatek: Svet zavoda izmed svojih članov in iz vrst znanih
strokovnjakov za posamezna področja imenuje strokovne svete z nalogami, ki
so določene s statutom zavoda.)
S statutom zavoda določene izvršilne funkcije opravlja direktor zavoda
za zaposlovanje, ki ga izvoli svet zavoda (variantni dodatek: ko dobi poprej
mnenje izvršnega sveta skupščine SR Slovenije).
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83. člen
Statut zavoda za zaposlovanje sprejema svet zavoda z večino vseh članov
sveta po prejšnjem soglasju temeljnih organizacij združenega dela zavoda.

VII. FINANCIRANJE
84. člen
Sredstva za zaposlovanje, s katerimi po zakonu razpolaga služba za zaposlovanje, se ustvarjajo:
1. iz prispevka za zaposlovanje,
2. iz proračunov diružbenopolitičnih skupnosti,
3. iz dohodkov, ki se dobijo po pogodbah z organizacijami združenega dela
za pripravljanje delovnih ljudi za zaposlitev in za druge storitve,
4. iz obresti od sredstev, naloženih pri banki,
5. iz drugih virov.
85. člen
Sredstva skladov za varstvo pravice do zaposlitve, ustanovljenih po
20. členu tega zakona, katere po pooblastilu samoupravnega sporazuma oziroma
družbenega dogovora upravlja služba za zaposlovanje, se smejo uporabiti samo
za namene, za katere se zbirajo in združujejo; ta sredstva se morajo voditi ločeno
od sredstev, ki se zbirajo iz virov po določbah prejšnjega člena, če samoupravni
sporazum oziroma družbeni dogovor ne določi drugače.
Sredstva skladov za varstvo pravice do zaposlitve mora imeti zavod naložena na posebnem bančnem računu.
86. člen
Prispevek za zaposlovanje plačujejo delavci, ki so zaposleni v delovnih in
drugih organizacijah, osebe v delovnem razmerju, ki morajo same plačevati
prispevek za socialno zavarovanje, in zasebni delodajalci za delavce, ki so pri
njih zaposleni.
Prispevek za zaposlovanje plačujejo jugoslovanski delavci, zaposleni v državah, s katerimi Jugoslavija ni sklenila sporazuma o zavarovanju za brezposelnost, če želijo uveljaviti pravice iz socialne varnosti za primer brezposelnosti.
87. člen
Prispevek za zaposlovanje se obračunava po stopnji, ki jo določa republiški
zakon.
Prispevek za zaposlovanje, ki ga plačujejo jugoslovanski delavci, zaposleni
v tujini, se obračunava po stopnji, ki jo določi svet zavoda za zaposlovanje.
88. člen
Prispevek za zaposlovanje in sredstva iz proračunov družbenopolitičnih
skupnosti se določajo tako, da so zagotovljena sredstva za pravice delavcev iz
socialne varnosti za primer brezposelnosti, za pripravo delovnih ljudi na zaposlitev ter za naloge, ki jih zavod opravlja po zakonu.
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Zavezanci prispevka za zaposlovanje vplačujejo prispevek za delavce, ki so
pri njih zaposleni, osebe v delovnem razmerju, ki morajo same plačevati prispevek za socialno zavarovanje, pa ga vplačujejo same.
S prispevkom zbrana sredstva so sredstva temeljnih organizacij združenega
dela zavoda, ki jih delijo in uporabljajo po finančnem načrtu v skladu s programom dela zavoda in iz katerih se oblikujej-o sredstva za zadovoljevanje
osebnih in skupnih potreb delavcev zavoda.
90. člen
Osnova za obračunavanje prispevka za zaposlovanje se vzame osnova, od
katere se po predpisih o zdravstvenem zavarovanju obračunava in plačuje prispevek za zdravstveno zavarovanje.
Osnova za obračunavanje prispevka za zaposlovanje, ki ga vplačujejo v tujini zaposleni jugoslovanski delavci, in za odmero denarnega nadomestila med
začasno brezposelnostjo je znesek, ki ga določi svet zavoda.
Natančnejše predpise o obračunavanju in plačevanju prispevka za zaposlovanje izda republiški sekretar za finance v soglasju z republiškim sekretarjem za delo.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
91. čl en
Z denarno kaznijo do 10 000 dinarjev se kaznuje za prekršek:
1. civilnopravna oseba, če posreduje pri zaposlovanju delavca (drugi odstavek 32. člena);
2. posamezniki, ki se poklicno ukvarjajo s posredovanjem dela ali ki na
kakršenkoli način javno objavi ponudbo za zaposlitev delavcev v tujini (drugi
in tretji odstavek 12. člena);
3. organizacija združenega dela ali druga organizacija, če zaposli delavca
s posredovanjem civilnopravne osebe ali posameznika (drugi odstavek 32. člena).
Z denarno kaznijo do 500 dinarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna
oseba civilnopravne osebe ali organizacije združenega dela oziroma druge organizacije, ki stori prekršek iz 1. in 3. točke prvega odstavka tega člena.
92. člen
Z denarno kaznijo do 5000 dinarjev se kaznuje za prekršek organizacija
združenega dela ali druga organizacija ah oseba, ki opravlja samostojno poklicno dejavnost:
1. če ne prijavi v predpisanem roku vsakega delavca, ki mu preneha delo
(3. točka prvega odstavka 25. člena);
2. če ne prijavi v predpisanem roku novega ah izpraznjenega delovnega
mesta ah mesta za izobraževanje (4. in 5. točka prvega odstavka 25. člena).
Z denarno kaznijo do 500 dinarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna
oseba organizacije združenega dela ah druge organizacije, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.

Priloge

441

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
93. člen
Sedanji zavodi za zaposlovanje, ki izpolnjujejo pogoje po tem zakonu, se
konstituirajo v temeljne organizacije združenega dela, in sicer v šestih mesecih
od uveljavitve tega zakona.
94. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, nehata veljati:
1. zakon o organizaciji in financiranju zaposlovanja (Uradni list SRS, št.
36-376/65);
2. zakon o denarnem nadomestilu delavcev med začasno brezposelnostjo
(Uradni list SRS, št. 1-1/71).
V skladu s 6. točko 13. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 51-287/1) se
z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo uporabljati določbe temeljnega
zakona o organizaciji in financiranju zaposlovanja (Uradni list SFRJ, št, 15313/65, št. 23/65-1024, št. 51-841/65, št. 47-566/66, št. 55-658/69 in št. 9-82/70).
95. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.

OBRAZLOŽITEV
1.
Osnutek zakona o zaposlovanju in socialni varnosti za primer brezposelnosti
je vsebinska izpolnitev določb XLII. ustavnih amandmajev k ustavi SR Slovenije, ki določa, da republika po republiških organih in organizacijah določa
temelje socialnega varstva, zaposlovanja in poklicnega usmerjanja. V XLIII.
ustavnem amandmaju pa je določeno, da sprejema skupščina SR Slovenije
v okviru pravic in dolžnosti zakon, ki se nanaša na zaposlovanje.
Za območje SR Slovenije se sedaj kot republiški zakon po določbi 6. točke
13. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev k ustavi SR Slovenije uporablja temeljni zakon o organizaciji in financiranju zaposlovanja. Vendar
pa mora biti ta zakon usklađen z ustavnimi amandmaji najpozneje do 31. decembra 1972. Osnutek predloženega zakona je sicer temu namenjen; vendar pa
je treba izrecno podčrtati, da predloženi osnutek ne zasleduje zgolj formalnega
usklajevanja, temveč stremi za ureditvijo zaposlovanja na osnovah, ki ustrezajo
družbenoekonomskemu položaju delovnih ljudi v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela, o zaposlovanju kot integralnem delu tekoče in dolgoročne družbenoekonomske politike, upoštevaje, da je pri določanju razvoja politike in pri reševanju tekočih družbenoekonomskih problemov treba obravnavati
tudi zaposlenost in zaposlovanje kot enakovreden faktor gospodarskega in socialnega razvoja.
K temu velja pripomniti, da so v tem smislu stekle prve razprave o zaposlenosti in zaposlovanju ter pravni ureditvi tega področja že v letu 1968. Skup-
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ščina SR Slovenije je julija 1968 sprejela sklepe in priporočila o zaposlenosti
in zaposlovanju (Ur. 1. SRS, št. 27/68), s katerimi je dala prve smernice za
bodočo novo pravno ureditev tega področja. 2e takrat je skupščina sklenila,
da je treba kritično oceniti tedanjo pravno ureditev organizacije in financiranja zaposlovanja ter varstvo brezposelnih in da je treba pripraviti predloge
za spremembo te pravne ureditve, izhajajoč pri tem iz načelne predpostavke,
da je politika zaposlovanja in njeno izvajanje integralni del družbenoekonomske politike.
V skladu s temi načelnimi izhodišči je že iz samega naslova osnutka mogoče
razbrati, da v zakonu ni poglavitna skrb posvečena organizaciji in financiranju
zaposlovanja (kot je to doslej), temveč, da se loteva vsebinskih problemov tega
področja. Zato je osnutek v naslovu opredeljen kot — zakon o zaposlovanju in
socialni varnosti za primer brezposelnosti. Pri tem osnutku zakon izhaja zlasti
iz določb 1., 2., 5. in 6. točke XXVII. ustavnega amadmaja k republiški ustavi
ter 1., 2. in 3. točke XXVIII. ustavnega amandmaja k republiški ustavi. Upoštevaje ta ustavna izhodišča stremi osnutek zakona za takšno ureditvijo zaposlovanja in socialne varnosti za primer brezposelnosti, ki bi naj optimalno —
glede na razmere in potrebe — delovnim ljudem omogočala uveljavljati pravice
do dela, pravice do polne in produktivne zaposlitve, pravice do proste izbire
poklica in do priprave na zaposlitev ter pravice do socialne varnosti za primer
osebne nezakrivljene brezposelnosti. Takšna ureditev naj bi hkrati delovnim
ljudem tudi varovala njihove pravice do dela oziroma že realizirani družbenoekonomski položaj delavca v družbeni reprodukciji in ga spodbujala, da v
lastnem interesu kot član temeljnih in drugih organizacij združenega dela stremi
za takšno zaposlitvijo, ki optimalno ustreza tako njegovim psihofizičnim, delovnim in osehnostnim sposobnostim in lastnostim, kot tudi zahtevam in potrebam po optimalni izrabi delovnega časa in delovnih sposobnosti delavcev
v organizacijah združenega dela.
Osnutek pa — upoštevajoč XXXV. zvezni ustavni amandma — izhaja tudi
iz dejstva, da so nekatere temeljne zadeve s področja zaposlovanja, posredovanja dela, poklicnega usmerjanja, varstva za primer brezposelnosti deloma
urejene s konvencijami mednarodne organizacije dela, ki jih je ratificirala naša
država in so po določbi 153. člena zvezne ustave določbe teh konvencij sestavni
del našega pravnega reda; republike so jih torej dolžne primerno upoštevati
pri oblikovanju svoje zakonodaje v smislu cit. XXXV. ustavnega amandmaja.
Najprej je treba omeniti 55. člen ustavne listine Organizacije združenih
narodov, ki nalaga tej organizaciji, da skrbi za razvoj ekonomske in socialne
varnosti, ter 22. člen univerzalne deklaracije človekovih pravic iz leta 1948, ki
med drugim določa, da ima vsak član družbe pravico do socialne varnosti in
torej tudi do varstva pred in med brezposelnostjo. Omeniti je treba že pakt
o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, ki ga je sprejela generalna
skupščina organizacije ZN 1966. leta; v 9. členu cit. pakt izrecno določa, da
morajo države podpisnice tega pakta priznati vsem osebam pravico do socialne
varnosti, ki vključuje socialno zavarovanje in s tem tudi varnost za primer
brezposelnosti. Ta pakt je SFRJ ratificirala leta 1971.
Za urejanje politike zaposlovanja sta pomembni še konvencija št. 111 o
diskriminaciji na področju zaposlovanja (iz leta 1958) in konvencija št. 122
o politiki zaposlovanja (iz leta 1964). Na področju izvajanja politike zaposlovanja in organizacije službe zaposlovanja pa sta pomembni konvencija št. 88
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o službi za zaposlovanje (iz leta 1948) in konvencija št. 2 o brezposelnosti (iz
leta 1919).
Pomembna je vrsta konvencij, ki urejajo socialno varnost za primer brezposelnosti; med njimi je treba v prvi vrsti omeniti konvencijo št. 102 o minimalnih normah socialne varnosti (iz leta 1952), ki med devetimi zavarovalnimi
primeri ureja tudi dajatve za primer brezposelnosti. To konvencijo je naša
država ratificirala tako, da je ratificirala tudi poglavje o dajatvah za primer
brezposelnosti.
2.
Takšna izhodišča terjajo seveda drugačno vsebinsko in pravno strukturo
zakona, kot jo ima sedanji zakon. V ta namen osnutek v svojem prvem delu
najprej primeroma oriše poglavitna vsebinska področja, ki jih je mogoče označiti s skupno oznako »zaposlovanje«. Ker je poglavitno področje predvsem
oblikovanje in izvajanje politike zaposlovanja, osnutek takoj za tem opredeljuje
položaj in vlogo politike zaposlovanja v okviru družbene in gospodarske razvojne politike, njene poglavitne nosilce (to so predvsem delovni ljudje v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela, združenih v samoupravnih interesnih skupnostih in družbenopolitičnih skupnostih) ter poglavitne cilje oblikovanja in izvajanja te politike. V skladu s tem osnutek posveča posebno pozornost vlogi delovnih ljudi in občanov v temeljnih in drugih organizacijah
združenega dela in v družbenopolitičnih skupnostih, da z družbenimi načrti in
programi predvidevajo, usklajujejo in usmerjajo tudi zaposlenost in zaposlovanje kot enega od temeljnih dejavnikov razvoja politike in njenega uresničevanja.
Za usklajevanje izvajanja politike zaposlovanja in za usklađeno reševanje
skupnih zadev s tega področja osnutek zakona uveljavlja kot poglavitna pravna
sredstva samoupravne sporazume in družbene dogovore, pri čemer pa ne izključuje možnosti in potreb, da v izjemnih primerih nastopi z zakonskimi ukrepi
tudi družbenopolitična skupnost (zlasti skupščina SR Slovenije).
Na podlagi predpostavke, da so poglavitni nosilci oblikovanja in izvajanja
politike zaposlovanja delovni ljudje v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela, osnutek zakona v drugem delu podrobneje ureja obveznosti organizacij združenega dela v zvezi z zaposlovanjem. V ta namen določa njihove
naloge pri oblikovanju svojih razvojnih načrtov in programov in. njihovo sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju politike zaposlovanja v organih in družbenopolitičnih skupnostih. Se podrobneje pa osnutek zakona opredeljuje pravice in dolžnosti delovnih ljudi v temeljnih in drugih organizacijah združenega
dela, da z optimalno organizacijo in delitvijo dela, s smotrno sistemizacijo delovnih mest, z organizacijo stalnega dopolnilnega izpopolnjevanja strokovnosti
delavcev in z drugimi ukrepi skrbijo za takšno zaposlitev delavcev, da lahko
le-ti polno izkoriščajo in razvijajo svojo strokovno znanje, svoje delovne izkušnje in druge svoje sposobnosti, da si na tak način zagotavljajo po eni strani
razvoj organizacije združenega dela ter njene dejavnosti, po drugi strani pa
hkrati s tem svojo lastno socialno varnost in stabilnost.
V tem delu osnutek zakona opredeljuje nekatere obveznosti organizacij
združenega dela na področju kadrovske politike in programiranja kadrov ter
drugih ukrepov, ki naj zagotovijo uveljavljanje sodobnih načel na področju
kadrovske politike, kot so razglašena v resoluciji skupščine SR Slovenije o kadrovski politiki. Se posebej je obdelana obveznost organizacij združenega dela,
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kako morajo po načelih vzajemnosti in solidarnosti skrbeti pravočasno za prekvalifikacijo in zaposlitev tistih svojih delavcev, katerih delo bi zaradi tehnoloških in ekonomskih razlogov ne bilo več potrebno v organizaciji združenega
dela. Zaradi tega jim je po osnutku zakona naložena obveznost, da hkrati z načrti
o modernizaciji, avtomatizaciji ah preusmeritvi sprejemajo kot sestavni del teh
načrtov tudi načrt o zaposlitvi in prekvalifikaciji odvečnih delavcev. Sestavni
del tega načrta morajo biti seveda tudi sredstva, potrebna za njegovo uresničevanje. Da pa bi se ta sredstva oblikovala v čim racionalnejši obliki, osnutek
zakona predvideva možnost za njihovo združevanje v skupne solidarnostne
sklade na podlagi samoupravnih sporazumov. Po osnutku zakona naj bi v ta
namen določena sredstva imela naravo zakonskih obveznosti, torej naravo materialnih stroškov, kar bi vplivalo lahko na njihove davčne obveznosti.
3.
Tretji del osnutka je namenjen dejavnostim, ki naj zagotavljajo in varujejo zaposlitev delovnim ljudem. Ta del zato nekoliko nadrobneje najprej ureja
analitično spremljanje potreb po kadrih in zadovoljevanje teh potreb s predvidevanjem, eventualno tudi z zakonom naloženih ukrepov, da bi se lahko zagotavljala realizacija sprejete politike zaposlovanja.
Temu sledi razčlenitev funkcije posredovanja dela. Pri tem osnutek izhaja
iz načelne definicije, da je posredovanje dela predvsem stalna strokovna pomoč
delovnim ljudem, da lahko uveljavijo svoje pravice do dela, ter organizacijam
združenega dela, da dobijo svojim zahtevam in potrebam ustrezne delavce.
Osnutek zakona določa nekatere konkretne obveznosti tako organizacij združenega dela, kot tudi službe za zaposlovanje.
Relativna novost v osnutku zakona je poglavje, v katerem je urejeno poklicno usmerjanje. Z njim skuša predlagani osnutek vsebinsko opredeliti namen
in funkcijo poklicnega usmerjanja ter njihove poglavitne nosilce. V načelu
opušča enostransko idejo o poklicnem svetovanju, ki se je že preživela. Namesto tega osnutek zakona stremi za takšno urejenostjo tega področja, ki bi
zagotavljal stalno strokovno pomoč mladini in odraslim, organizacijam združenega dela, šolam in izobraževalnim zavodom ter zavodom, specializiranim za
rehabilitacijo in zaposlovanje invalidnih oseb, kakršna je potrebna pri izbiri
poklica, pri izpopolnjevanju in preusmerjanju delavcev v njihovi poklicni izobrazbi, pri usposabljanju za poklice'v skladu s potrebami in zahtevami družbenega razvoja, pri ugotavljanju temu razvoju ustreznih poklicev in poklicne
sestave zaposlenih.
V poglavju o pripravi na zaposlitev osnutek zakona podrobneje razčlenjuje
vsebino te priprave z določanjem pravic oseb, ki iščejo zaposlitev, do posameznih oblik priprave dela ter na nekatere dejavnosti delavcev in organizacij združenega dela v zvezi s pripravo na zaposlitev. Osnutek zakona vključuje med upravičence do pravice za pripravo na zaposlitev vključno s pravicami do nekaterih dajatev, tudi dijake in študente po končanem šolanju ter
osebam, ki jih je zaradi njihovih posebnih fizičnih in psihičnih lastnosti težje
zaposliti.
Osnutek zakona opušča načeloma do sedaj uporabljeni pojem »gmotna
preskrba delavcev začasne brezposelnosti«. Namesto tega v skladu z ustavnimi
amandmaji in nekaterimi ratificiranimi mednarodnimi konvencijami uvaja
pojem socialne varnosti za primer brezposelnosti ter nadrobneje določa posa-
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mezne vrste pravic, ki so vsebina te socialne varnosti, določa pogoje za pridobitev in uveljavljanje teh pravic ter tudi primere, kdaj upravičenec izgubi te
pravice in kako te pravice uveljavlja.
4.
Osnutek postavlja organizacijo zaposlovanja na nove osnove. Opušča »skupnosti za zaposlovanje«, ki v praksi kot skupnosti nikoli niso zaživele, ker glede
na naravo zaposlovanja niti niso mogle. Bile so le formalna pravna osnova za
oblikovanje skupščin skupnosti, ki pa se tudi niso mogle uveljaviti kot samoupravni organ fiktivnih skupnosti, temveč so se dejansko izkazale za organe
upravljanja zavodov za zaposlovanje tako, da so ti imeli dva organa upravljanja: poleg skupščine še svoje svete zavodov. Reševanje problemov zaposlovanja pa je kljub temu teklo brez neposrednega vpliva organizacij združenega
dela in družbenopolitičnih skupnosti, zlasti občin. Po drugi strani pa je bilo
vedno bolj čutiti potrebo po racionalno organizirani dejavnosti, ki naj bi organizacijam združenega dela, delovnim ljudem in deloma tudi družbenopolitičnim
skupnostim zagotavljala vedno bolj zahtevne strokovne ekspertize o problemih
zaposlovanja, zaposlenosti, brezposelnosti, poklicnega usmerjanja in strokovno
pomoč.
Skladno z načelnimi izhodišči, po katerih so poglavitni nosilci in oblikovalci politike zaposlovanja delovni ljudje v temeljnih organizacijah združenega
dela in da je treba z novo ureditvijo predvsem delovnim ljudem ter njihovim
organizacijam združenega dela zagotoviti za reševanje problemov zaposlovanja,
zaposlenosti in kadrovske politike, potrebno stalno strokovno pomoč, osnutek
zakona določa ustanovitev službe za zaposlovanje. To opravlja za te posle posebej usposobljena organizacija združenega dela, katere dejavnost je posebnega
družbenega pomena v smislu XXVIII. ustavnega amandmaja k republiški ustavi.
Na podlagi določb tega amandmaja osnutek zakona najprej določa poglavitne
naloge službe za zaposlovanje. Potem pa določa, da to službo opravlja zavod
SR Slovenije za zaposlovanje, ki je organizacija združenega dela s temeljnimi
organizacijami združenega dela v svojem sestavu. Osnutek zakona potemtakem
uveljavlja sicer načelo enotnosti službe za zaposlovanje, kakor se je tekom
zadnjih let v SR Sloveniji že uveljavila in se izkazala za najprimernejšo. Hkrati
pa ne institucionalizira te službe niti kot upravne, niti kot dejavnost strogo
centraliziranega zavoda, temveč kot zavod, v katerem se v »cenrali« opravljajo
samo splošne in skupne zadeve s področja zaposlovanja, pomembna za območje
republike, za medrepubliško zaposlovanje in za varstvo delavcev v tujini. Sicer
se pa vsi neposredni raziskovalni, proučevalni, operativni in upravno-administrativni posli izvršujejo v temeljnih organizacjah združenega dela zavoda za
zaposlovanje, v katere se tudi stekajo načeloma vsi dohodki. Osnutek zakona
torej po eni strani uveljavlja načelo enotnosti službe, hkrati pa izkoriščajoč
možnosti, ki jih daje citirani XXVIII. amandma predvideva zavod, ki je kot
po svoji strukturi in po sistemu upravljanja skupnost temeljnih organizacij
združenega dela tako, da ima tudi organizacijska enota (»direkcija zavoda«), ki
opravlja splošne in skupne zadeve, položaj temeljne organizacije združenega
dela zavoda za zaposlovanje. Ker gre za dejavnost organizacije združenega dela,
ki je posebnega družbenega pomena, zakon določa v osnovnih potezah sistem
upravljanja zavoda. Za predlagani sistem je značilno, da svet zavoda in svete
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temeljnih organizacij združenega dela sestavljajo poleg izvoljenih članov delovnih skupnosti zavoda tudi že delegati neposredno zainteresiranih zborov
samoupravnih skupnosti občinskih skupščin, sindikalnih svetov, izobraževalnih
skupnosti, konference zveze mladine Slovenije, konference za rehabilitacijo
invalidov Slovenije in gospodarstva. Osnutek zakona sistem upravljanja torej
že postavlja na delegatski sistem: v zadevah skupnega pomena ne sodelujejo
več formalni predstavniki javnosti, temveč pooblaščeni delegati neposredno
zainteresiranih organov in organizacij.
Osnutek zakona v osnovi ohranja dosedanji sistem financiranja s prispevkom za zaposlovanje. Dopolnjuje pa ga z načelom, da organizacija združenega
dela same in v okviru samoupravnih sporazumov z drugimi organizacijami
združenega dela po načelih vzajemnosti in solidarnosti zbirajo in združujejo
sredstva v sklade za varstva pravice do zaposlitve. Prispevek za zaposlovanje
potemtakem ni niti edini niti poglavitni vir sredstev, s katerimi se zagotavlja
urejanje zadev s področja zaposlovanja in varstvo pravic začasno brezposelnih oseb. Osnutek zakona uveljavlja torej kombinirani sistem obeh virov,
pri čemer upošteva, da se bo lahko tak sistem uveljavil postopoma in da bo
prispevek za zaposlovanje izgubljal na svojem pomenu izključnega vira financiranja.
5.
Osnutek zakona vsebuje tudi nekatere .originalne določbe, ki zadevajo
zaposlovanje invalidnih, prizadetih in težje zaposljivih oseb. S tem poskušamo
prvič kompleksneje zadovoljiti drugemu odstavku 47. člena ustave socialistične
republike Slovenije, ki določa, da družbena skupnost ustvarja pogoje za usposobitev ter ustrezno zaposlitev občanov, ki niso popolnoma zmožni za delo.
Določbe glede zaposlovanja invalidov, zajete v tem osnutku zakona, izhajajo
tudi iz zelo aktualne potrebe, ki se izkazuje v tem, da mora med drugim
tudi pozitivna zakonodaja prispevati svoj delež pri uspešnejšemu varstvu in
zaposlovanju invalidnih, prizadetih in težje zaposljivih osebah.
Določbe osnutka zakona niso prezrle dejstva, da gre pri zaposlovanju invalidov tudi za določene vidike humanosti, socialne oportunosti in širše družbene
solidarnosti, vendar v mejah in v takšnih oblikah, ki so v skladu s splošnimi
cilji politike zaposlovanja.
Zaposlovanje invalidov se po načinu in vsebini podreja enakim načelom
in kriterijem kot ostalih kategorij iskalcev zaposlitev s tem, da predpostavlja
posebne oblike ekonomske stimulacije in tiste specifične predhodne postopke
in metode, ki so potrebni za racionalno in smotrno produktivno zaposlitev,
Osnovne določbe glede zaposlovanja invalidnih, prizadetih in težje zaposljivih oseb zato niso izločene v osnutku zakona pod posebnim poglavjem,
ampak se smiselno vključujejo v tista poglavja osnutka zakona, ki zadevajo
splošno politiko zaposlovanja, kljub temu pa poskušajo v načelnih postavkah
realizirati drugi odstavek 47. člena ustave socialistične republike Slovenije, kar
pa ne zadošča za celovito in kompleksno razrešitev vseh vprašanj tega področja.
Z osnutkom zakona je zato predvideno, da podrobnejše določbe o oblikovanju
politike, o izvajanju poklicne rehabilitacije in zaposlovanja ter o pogojih in
vrstah ekonomskih ugodnosti določa poseben zakon o delovni in poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidnih in prizadetih oseb.
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Zahteve po takšni zakonski ureditvi so bile že večkrat postavljene na različnih zborih invalidov Slovenije, v organih konference za rehabilitacijo invalidov Slovenije in tudi v skupščinskih odborih in zborih.
6.
V poglavju o kazenskih določbah se v osnutku zakona predvidevajo denarne
kazni za prekrške, ki jih store civilno pravne osebe, če posredujejo pri zaposlovanju delavca, nadalje organizacije združenega dela ali druge organizacije,
če zaposlijo delavca s posredovanjem civilno-pravne osebe ali posameznika in
končno posameznik, če se poklicno ukvarja s posredovanjem dela ali na kakršenkoli način javno objavi ponudbo za zaposlitev delavcev v tujini.
V osnutku zakona se predvideva kot prekršek, ki ga stori organizacija združenega dela ali druga organizacija ali oseba, ki opravlja samostojno pokliono
dejavnost, če ne prijavi v predpisanem roku vsakega delavca, ki mu preneha
delo ali če ne prijavi novega ali izpraznjenega delovnega mesta ali mesto za
izobraževanje.
V osnutku zakona ni predviden prekršek, ki ga stori organizacija združenega dela, če na kakršenkoli način javno objavi ponudbo za zaposlitev delavcev
v tujini (tretji odstavek 32. člena), ker je ustrezen prekršek že uzakonjen v zakonu o posredovanju pri zaposlovanju jugoslovanskih državljanov v tujini
(4. člen — Uradni list SFRJ, št. 13/72).
Predvidene denarne kazni so v glavnem povzete iz sedanjega temeljnega
zakona o organizaciji in financiranju zaposlovanja.
7.
V prehodnih in končnih določbah osnutek zakona predvideva, da se sedanji
zavodi za zaposlovanje konstituirajo v temeljne organizacije združenega dela
pod pogoji, ki jih določa ta zakon.
Pod besedo »konstituirajo« je razumeti tudi uskladitev organizacije in
zaposlovanja, s tem pa tudi vseh splošnih aktov sedanjih zavodov za zaposlovanje z določbami tega zakona.

POROČILA
Odbor republiškega zbora za družbenoekonomske odnose je na seji dne
13. oktobra 1972 obravnaval osnutek zakona o zaposlovanju in socialni varnosti
za primer brezposelnosti, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
Odbor za družbenoekonomske odnose se je v načelni razpravi strinjal z
osnutkom zakona, ker ne zasleduje le formalnega usklajevanja z ustavnimi
dopolnili, temveč skuša urediti celotno področje zaposlenosti in zaposlovanja
kot enakovreden faktor gospodarskega in socialnega razvoja. Osnutek zakona
upošteva tudi smernice za pravno ureditev tega področja, ki jih je dala skupščina SR Slovenije, ko je julija 1968 sprejela sklepe in priporočila o zaposlenosti
in zaposlovanju.
V nadaljevanju razprave je odbor ugodno ocenil določila predlaganega
osnutka, ki prispevajo k oblikovanju, izvajanju ter opredeljevanju položaja in
vloge politike zaposlovanja v okviru družbene in gospodarske politike ter opre-

448

Priloge

deljevanju obveznosti organizacij združenega dela na področju kadrovske politike in programiranja kadrov.
V zvezi s poklicnim usmerjanjem, ki naj bi zagotavljalo stalno strokovno
pomoč tako občanom kot tudi organizacijam združenega dela, je bilo izraženo
mnenje, da naj se v tem poglavju določi tudi vloga in obseg dejavnosti vzgojnih
posvetovalnic.
Odbor je menil, da bomo lahko le z organizacijsko, kadrovsko in materialno okrepljeno službo za zaposlovanje zagotovili izvajanje začrtane politike
zaposlovanja in socialne varnosti, ker naj bi ta prispevala tudi k reševanju
problemov, ki se javljajo pri vračanju in zaposlovanju zdomcev.
V podrobni obravnavi je dal odbor naslednje pripombe k posameznim
členom:
K 4. č 1 e n u : pri določanju in izvajanju investicijske politike morajo
organizacije združenega dela že v svojih programih predvideti in zagotoviti tudi
sredstva za vzgojo potrebnih kadrov oziroma za preusmeritev izobrazbe delavcev, katerih delo bo zaradi takih investicijskih vlaganj postalo odveč.
Izvajanje tega določila naj bi nadzorovala služba za zaposlovanje.
K 10. č 1 e n u : glede na uvajanje delegatskega sistema naj bi se sprejela
varianta. 2e v samem zakonu ali v statutu zavoda naj bi se določila vprašanja,
o katerih morajo delegati zavzeti svoja stališča.
K 15. členu : proučiti je treba možnost, da tudi organizacije združenega
dela, ki so vlagajo sredstva, ne dajo kreditov organizaciji združenega dela za
modernizacijo ali preusmeritev proizvodnje, če njen investicijski program ne
zagotavlja ukrepov za realizacijo ustrezne kadrovske politike.
K 23. č 1 e n u : drugi odstavek naj odpade, ker lahko skupščina SR Slovenije v izjemnih primerih, za vsako področje dejavnosti z zakonom predpiše
ustrezne ukrepe.
K 35. č 1 e n u : postavilo se je vprašanje, kaj se šteje za večje brezposelno stanje, kjer postane njen obseg tolikšen, da povzroča resen gospodarski
in sociajno-politični pojav. Zato bi bilo treba že v zakonu opredeliti in kvantitativno določiti obseg večje brezposelnosti.
K 69. členu : varianta naj se črta. Odbor je menil, da naj se denarna
pomoč med brezposelnostjo določa v okviru republike in ne za posamezna območja.
K 77. členu : treba bi bilo proučiti kriterij, po katerem se lahko ustanovijo temeljne organizacije združenega dela za zaposlovanje za območje ene
ali več sosednih občin. Po mnenju odbora bi se moralo delovanje zavodov
za zaposlovanje organizacijsko prilagoditi območjem občin.
Na koncu razprave je odbor menil, da bi bilo treba o tako pomembnem
zakonu organizirati javno razpravo.
Odbor republiškega zbora za družbenoekonomske odnose predlaga republiškemu zboru, da sprejme osnutek zakona o zaposlovanju in socialni varnosti
za primer brezposelnosti s tem, da predlagatelj upošteva pripombe, ki so bile
dane v razpravi.
Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Francija Gerbca.
Št.: 10-5/72
Ljubljana, 15. 10. 1972
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Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 11. oktobra 1972 obravnavala osnutek zakona o zaposlovanju in socialni varnosti za
primer brezposelnosti, ki ga je skupščini predložil izvršni svet.
V načelni razpravi je bilo uvodoma poudarjeno, da osnutek zakona ne
pomeni le formalne uskladitve sedanjih predpisov z ustavnimi amandmaji,
temveč gre za bistvene vsebinske spremembe in sodobno ureditev problematike
zaposlovanja in socialne varnosti za primer brezposelnosti. Pri izdelavi osnutka
zakona je predlagatelj upošteval sklepe in priporočila o zaposlenosti in zaposlovanju, ki jih je republiška skupščina sprejela leta 1968, in mednarodne akte,
ki urejajo področje zaposlovanja in socialne varnosti za primer brezposelnosti,
ki jih je Jugoslavija sprejela oziroma ratificirala.
Komisija je v načelu podprla predlagano koncepcijsko zasnovo zakona,
menila pa je, da je zakon preobsežen in da z nekaterimi normami preveč oziroma po nepotrebnem posega v samoupravne pravice organizacij združenega
dela. Po mnenju članov komisije bi bilo treba zlasti skrajšati prvo in drugo
poglavje, ki obravnavata splošne določbe oziroma obveznosti organizacij združenega dela v zvezi z zaposlovanjem delovnih ljudi. Nekatere določbe imajo
deklarativni oziroma napotilni značaj, nekatere določbe pa povzemajo ustavna
načela. Nekatere od navedenih določb tudi niso napisane v stilu, značilnem za
zakonsko normo, temveč se uporablja jezik, ki je značilen za priporočila in resolucije. Po mnenju komisije ni potrebno, da bi v zakonu povzemali ustavna
načela — kolikor jih seveda z zakonom ne konkretiziramo — kot tudi stališča,
izražena v resoluciji o osnovah kadrovske politike v SR Sloveniji, ki jo je
republiška skupščina sprejela lansko leto.
V nadaljevanju razprave je bilo poudarjeno, da mora predlagatelj z vidika
zakonodajno-pravne tehnike še temeljito predelati zakon, da bo dosežena večja
jasnost, razumljivost in eksaktnost posameznih določb ter dosledna uporaba
terminologije. Osnutek zakona ima namreč z vidika zakonodajno-pravne tehnike
številne pomanjkljivosti.
Pri podrobni obravnavi besedila osnutka zakona so bile dane naslednje
pripombe:
K 1. členu: V uvodnem delu 1. člena naj se določi, da se s tem zakonom
ureja zaposlovanje in socialna varnost delovnih ljudi za primer brezposelnosti.
Pripomba je redakcijskega značaja.
K 3. členu: Po mnenju nekaterih članov komisije tretji odstavek ni
potreben.
K 7.členu: V drugem odstaviku naj se v drugi vrsti črtata besedi »šolske
in«, ker so šolske organizacije izobraževalne organizacije združenega dela, v
tretji vrsti pa naj se črta beseda »druge« kot nepotrebna.
Kot nepotreben naj se črta zadnji odstavek, saj so po 153. členu zvezne
ustave mednarodne pogodbe, ki jih je Jugoslavija ratificirala, sestavni del našega prava.
K 9. členu: V tem kot tudi v ostalih členih naj se dosledno uporablja
terminologija iz ustavnih amandmajev, in sicer »delovni ljudje, ki samostojno
opravljajo dejavnost z osebnim delom«.
K 11. členu: Zadnja dva stavka naj postaneta samostojen odstavek.
Pripomba je redakcijskega značaja.
K 12. členu : Drugi odstavek naj se jasneje formulira, ker ni povsem
razumljiv.
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K 13. č 1 e n u : Zadnji odstavek naj se kot nepotreben črta, ker gre za
povzemanje ustavnega načela.
K 14. č 1 e n u : Drugi odstavek se kot nepotreben črta oziroma kolikor
predlagatelj meni, da je iz praktičnih razlogov potreben, naj se drugače formulira.
K 16.členu: V tem in v ostalih členih naj se besedi »iskalcev zaposlitev«
nadomestita z besedilom »osebe, ki iščejo delo«.
Pripomba je redakcijskega značaja.
K 18. členu : V zvezi s pripombo, da bi bilo treba omejeti tudi zakon,
ki bo urejal oblikovanje politike in izvajanje habilitacije in zaposlovanja invalidnih otrok vseh kategorij občanov (delavoev, kmetov, oseb, ki opravljajo
samostojno poklicno dejavnost itd.), je predstavnik predlagatelja pojasnil, da
bo v tem členu omenjeni zakon zajemal vse invalidne, prizadete in težje zaposljive osebe.
K 20. členu : V zvezi s predvideno rešitvijo, da organizacije združenega
dela zagotavljajo po načelih vzajemnosti in solidarnosti sredstva za zaposlovanje,
prekvalifikacijo in za uresničevanje drugih pridobljenih pravic delavcem, kadar
zaradi tehnoloških ali ekonomskih razlogov njihovo delo v organizaciji ni več
potrebno, je bilo opozorjeno, da mora predlagatelj, pri izdelavi predloga zakona
upoštevati tudi predpise, ki urejajo poslovanje skupnih gospodarskih rezerv,
da se doseže usklajenost rešitev.
Zadnji odstavek naj se kot nepotreben črta, kolikor pa bo predlagatelj
ocenil, da je potreben, naj se misel, izražena v tem odstavku, jasneje precizira.
K 23. členu : Ta člen naj se kot nepotreben črta, ker gre le za povzemanje ustavnega načela iz 4. točke XXX. ustavnega amandmaja, ne pa za
njegovo konkretizacijo. Treba bi bilo jasno predvideti, v katerih primerih,
upoštevajoč ustavne amandmaje, se lahko z zakonom predpiše obveznost, da se
začne postopek za sklenitev samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov.
Ce na primer ne bi bil sklenjen samoupravni sporazum in družbeni dogovor
o združevanju sredstev po 20. členu, potem bi lahko skupščina ukrepala v smislu
23. člena. Ne bi bilo pa mogoče intervenirati z zakonom, v primerih, da ne bi bil
sklenjen samoupravni sporazum in družbeni dogovor po 22. členu.
K 24. členu : V prvem odstavku naj se v zadnji vrsti besedilo »davek
na poslovni uspeh« nadomesti z besedilom »davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v SR Sloveniji«. Po osnutku zakona, ki je bil skupščini
že predložen, naj bi z letom 1973 uveljavili ne davek na poslovni uspeh, temveč
davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v SR Sloveniji.
K 25. členu : 1. točka naj se jasneje formulira, ker letne potrebe po
kadrih se lahko ugotavljajo za tekoče leto, notranje rezerve kadrov pa za preteklo leto.
K 27. č 1 e n u : Besedilo naslova pred tem členom naj se spremeni tako, da
se glasi: »Spremljanje in proučevanje potreb po kadrih«, ker je iz uvodnega
stavka tega člena razvidno, da gre za spremljanje in proučevanje, ne pa zadovoljevanje potreb po kadrih.
Drugi in tretji odstavek naj se kot nepotrebna črtata.
K 28. členu : Glede na pripombo k 27. členu k drugemu in tretjemu
odstavku naj se prvi odstavek 28. člena ustrezno preformulira.
K 30. č 1 e n u : Ta člen naj se kot nepotreben črta, ker gre le za povzemanje ustavnega načela.
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K 34. členu : Zadnji odstavek naj se kot nepotreben črta.
K 50. č 1 e n u : Merila za odločanje o tem,, koga je težje zaposliti, od katerih je odvisen obseg pravice do posebnih ukrepov za zaposlitev (zadnji odstavek), ne more določiti služba za zaposlovanje, temveč je treba nekatera
merila določiti z zakonom, ki je predviden po 18. členu osnutka zakona, konkretizira pa jih lahko republiški sekretar s svojim predpisom.
K 54. č 1 e n u : Besedilo tega člena naj se spremeni tako, da se glasi:
»Socialna varnost za primer brezposelnosti obsega pravice in dajatve.«
Pripomba je redakcijskega značaja.
K 60. členu : Glede na rešitev, predvideno v tretjem odstavku, je treba
črtati v drugem odstavku besedo »najmanj«, sicer rešitvi v drugem in tretjem
odstavku nista usklađeni.
K 64. č 1 e n u : Kot nepotrebna naj ise črta 2. točka.
K 67. č 1 e n u : Ni sprejemljiva v drugem odstavku predlagana rešitev,
da služba šele pred pretekom dveh let (varianta enega leta) ponovno preveri,
ali so še razlogi, ki opravičujejo sprejemanje pomoči po določbah tega člena.
To mora biti stalna skrb službe, prejemnik pomoči pa je dolžan službo obveščati o spremembah okoliščin, ki vplivajo na sprejemanje pomoči.
K 69. členu : Po mnenju komisije je bolj sprejemljiva varianta kot pa
osnovna rešitev.
Treba bi bilo določiti kriterije, na podlagi katerih lahko služba za zaposlovanje določi, da dobi upravičenec za vsakega vzdrževanega družinskega člana
še dodatek k denarni pomoči in višino tega dodatka (drugi odstavek).
K VI. poglavju: V razpravi je bil izražen pomislek, ali je predlagana
rešitev glede organizacije zaposlovanja v danih pogojih najbolj primerna.
Člani komisije so se sicer strinjali s predlagateljem, da »skupnosti za zaposlovanje« v praksi kot skupnosti nikoli niso zaživele, vendar so menili, da to
še ne more biti zadosten argument za to, da se v bodoče na tem področju ne
bi formirale samoupravne interesne skupnosti, kot jih omogočajo ustavni
amandmaji. Po osnutku zakona naj bi na tem področju delovala strokovna služba
za zaposlovanje, ki naj bi jo opravljal zavod SR Slovenije za zaposlovanje, kot
organizacija združenega dela s temeljnimi organizacijami združenega dela v
svojem sestavu. Pri postavitvi predlaganega koncepta službe za zaposlovanje
je predlagatelj izhajal iz načel, opredeljenih zlasti v 2. in 3. točki XXVIII.
ustavnega amandmaja. Komisija je predlagala predlagatelju, naj konkretizira
pravni svet ali predvideni koncept organizacije službe za zaposlovanje in oceni
v skladu z ustavnimi amandmaji.
K 78.členu: V prvi vrsti prvega odstavka naj se med besedi »zadeve«
in »temeljne« vstavi beseda »upravljanja«, ker le te zadeve opravlja v skladu
z zakonom, statutoam in drugimi splošnimi akti svet, razen zadev, o katerih
odločajo neposredno delavci temeljne organizacije združenega dela.
K 79. členu: V 3. točki naj se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»sprejemajo finančni načrt in zaključni račun TOZD oziroma zavoda«. Sprememba je potrebna, ker sveti sprejemajo, ne pa dajejo soglasje k finančnemu
načrtu in zaključnemu računu.
St.: 10-5/72
Ljubljana, 12. 10. 1972
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OSNUTEK ZAKONA
o obveznem urejanju pripravništva in o sprejemanju pripravnikov
v organizacijah združenega d.ela
1. člen

Da bi se mogle osebe, ki so končale visoko ali višjo šolo ali šolo druge
stopnje, pridobiti s praktičnim delom delovne izkušnje za samostojno delo
v svoji stroki, so organizacije združenega dela dolžne, da uredijo pripravništvo
in da te osebe sprejemajo na delo kot pripravnike.
2. člen
Organizacije združenega dela uredijo v skladu z določbami tega zakona
v svojih splošnih aktih trajanje in potek pripravniške dobe ter način izvajanja
pripravništva in način preizkušanja pridobljenih delovnih izkušenj med pripravniško dobo in na koncu pripravniške dobe tako, da bo zagotovljeno pripravnikom, da se v organiziranem praktičnem delu in usposabljanju v organizaciji
združenegia dela in zunaj nje seznanijo z vsemi deli svoje stroke ter si pridobijo delovne izkušnje za samostojno delo.
Delo pripravnika (pripravniška doba) lahko traja največ dve leti, če posebni predpisi ne določajo drugače.
Organizacija združenega dela mora s splošnim aktom določiti glede na
posebnosti del na posameznem delovnem mestu, na katerem se praktično usposablja pripravnik, trajanje pripravniške dobe v okviru dobe, določene v prejšnjem odstavku.
3. člen
Ko določajo število in vrsto pripravnikov, morajo organizacije združenega
dela upoštevati zlasti:
stopnje in vrste strokovnosti, kakršne terja dejavnost, ki jo opravlja
organizacija združenega dela, upoštevajoč pri tem sodobne tehnološke, kadrovske in izkustvene normative in odnose;
izobrazbeno in poklicno sestavo delovne skupnosti, kakršna je potrebna
za optimalno izrabo opremljenosti dela in tehnoloških postopkov organizacije
združenega dela ter za čimvečjo produktivnost dela;
potrebo, da se izobrazbena in poklicna sestava delavcev sproti izpopolnjuje in prilagaja zahtevam sodobne organizacije dela;
— potrebo, da s sprejemanjem in usposabljanjem pripravnikov sproti
skrbijo za svoj strokovni naraščaj in za izpopolnjevanje izobrazbene sestave delavcev skladno s svojim razvojnim programom;
potrebo, da se omogoči diplomantom šol, da si s praktičnim delom pridobijo strokovno usposobljenost;
— obseg in vrsto del iz redne dejavnosti organizacije združenega dela, ki
jih opravljajo osebe, ki nimajo ustrezne izobrazbe in ki jim delo v organizaciji
združenega dela ni edina zaposlitev in poglavitni vir dohodkov.
4. člen
Organizacije združenega dela vsako leto najpozneje do 31. januarja z na~
črtom določijo vrsto in število pripravnikov, ki jih bodo sprejele, ter v kakšnih
rokih. Načrt z obrazložitvijo morajo poslati takoj po sprejetju skupščini občine,
kjer je sedež organizacije združenega dela in pristojni službi za zaposlovanje.
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5. člen
Občinska skupščina oceni, ali je načrt sprejemanja pripravnikov izdelan
po merilih iz 3. člena tega zakona. V ta namen mora organizacija združenega
dela na zahtevo občinski skupščini predložiti vse podatke in listine, ki omogočajo vpogled v dejansko izobrazbeno sestavo, v potrebe po njeni spremembi
in izpopolnitvi, v obseg in vrsto del, ki spadajo v redno dejavnost, pa jih
opravljajo osebe, ki niso redno zaposlene pri organizaciji združenega dela,
v število zaposlenih upokojenoev, v število ur, opravljenih nad poln delovni
čas in podobno.
Ce občinska skupščina ugotovi, da načrt sprejemanja pripravnikov ni izdelan v skladu z merili iz 3. člena tega zakona, odredi izpopolnitev načrta in
določi rok za njegovo izpopolnitev. Če organizacija združenega dela v postavljenem roku ne izpopolni načrta, ravna občinska skupščina po določbi 6. člena
tega zakona.
6. člen
Ce organizacija združenega dela ne sprejme načrta iz 4. člena tega zakona,
lahko občinska skupščina določi podrobnejša merila, po katerih mora organizacija združenega dela določiti in sprejeti število in vrsto pripravnikov, ko
poprej oceni izobrazbeno in poklicno sestavo delovne skupnosti ter njeno ustreznost dejavnostim, ki jih organizacija združenega dela opravlja.
S tem aktom se določi tudi naknadni rok, v katerem mora organizacija
združenega dela sprejeti načrt.
7. člen
Občinska skupščina lahko pred svojo odločitvijo po 5. oz. 6. členu tega
zakona zahteva od službe za zaposlovanje ali od druge ustrezne strokovne
organizacije, da ji da strokovno oceno načrta sprejemanja pripravnikov.
8. člen
Organizacija združenega dela mora službi za zaposlovanje poročati o sprejemanju pripravnikov, kot je določeno v .načrtu sprejemanja pripravnikov.
Služba za zaposlovanje sodeluje z organizacijami združenega dela pri organiziranju pripravništva in pri izbiri pripravnikov.
Ce služba za zaposlovanje ugotovi, da načrt sprejemanja pripravnikov ni
izdelan z upoštevanjem meril iz 3. člena tega zakona ali da se organizacija
združenega dela ne ravna po načrtu, obvesti o tem pristojno občinsko skupščino.
9. člen
Če so opravičeni razlogi, lahko občinska skupščina oprosti organizacijo
združenega dela. na njeno zahtevo za določen čas dolžnosti obveznega urejanja
pripravništva in sprejemanja pripravnikov.
10. člen
Pripravnik ima pravioe in dolžnosti delavca.
Organizacija združenega dela lahko določi v svojem splošnem aktu poseben
način udeležbe pripravnikov pri delitvi sredstev za osebne dohodke.
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11. člen

Delavca, ki po končani pripravniški dobi ne pokaže zadovoljivega uspeha,
razporedi delovna organizacija združenega dela na delovno mesto, za katero
izpolnjuje predpisane pogoje. Ce delavec odkloni tako delovno mesto ali če
organizacija združenega dela nima takega prostega delovnega mesta, preneha
delavcu delo pri organizaciji združenega dela v skladu z njenim splošnim
aktom.
12. čl en
Z denarno kaznijo od 1000 do 10 000 dinarjev se kaznuje za prekršek organizacija združenega dela:
a) če v naknadnem roku iz 6. člena ne sprejme načrta po merilih, ki jih
je določila občinska skupščina;
b) če ne sprejme pripravnikov tako, kot je določeno v inačrtu sprejemanja
pripravnikov, čeprav je dobila dovolj ustreznih prijav.
Z denarno kaznijo od 100 do 500 dinarjev se kaznuje za prekršek tudi
direktor organizacije ali druga odgovorna oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
13. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati zakon o obveznem sprejemanju pripravnikov in o urejanju pripravništva v delovnih organizacijah (Uradni list SRS, št. 40-305/68).
V skladu s 6. točko 11. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 51-287/71) se
z dnem., ko začne veljati ta zakon v SR Sloveniji, preneha uporabljati določba
1. člena temeljnega zakona o obveznem sprejemanju pripravnikov pri delovnih
organizacijah (Uradni list SFRJ, št. 54-701/67, št. 2/68-55 in št. 26-319/68).
14. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.

OBRAZLOŽITEV
Po določbi prvega odstavka 12. točke 16. člena ustavnega zakona za izvedbo
ustavnih amandmajev od XX do LXI je prenehal veljati temeljni zakon o
obveznem sprejemanju pripravnikov pri delovnih organizacijah (Ur. 1. SFRJ,
št. 54/67, 2/68 in 26/68) in sicer z dnem, ki ga določi republiški zakon, najpozneje pa do 31. 12. 1971.
Določba 6. točke 11. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije (Ur. 1. SRS, št. 51/71) določa, da
velja določba 1. člena cit. temeljnega zakona do uskladitve zakona o obveznem
sprejemanju pripravnikov in o urejanju pripravništva v delovnih organizacijah
(Ur. 1. SRS, št. 40/68) z ustavnimi amandmaji, najpozneje pa do 31. 12. 1972.
Po določbi 7. b točke 19. člena cit. republiškega ustavnega zakona pa se
mora do 31. 12. 1972 uskladiti z ustavnimi amandmaji cit. republiški zakon
o obveznem sprejemanju pripravnikov.
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V zvezi z nalogami izvršnega sveta skupščine SR Slovenije, ki jih mora
opraviti do 30. 9. 1972 na podlagi programa usklajevanja republiške zakonodaje
z ustavnimi , amandma ji (razdelek III, tč. 4 programa), je republiški sekretariat
za delo zadolžen, da pripravi osnutek zakona o obveznem urejanju pripravništva in o sprejemanju pripravnikov v (Organizacijah združenega dela.
Osnutek zakona vsebuje v glavnem formalno usklajevanje sedanjih predpisov o pripravništvu z ustavnimi amandmaji, deloma pa vsebinsko dopolnjuje zakon s tem, da odpravlja sedanjo minimalno pripravniško dobo in predvideva posebno pooblastilo občinski skupščini o oprostitvi majhnih organizacij
združenega dela dolžnosti obveznega urejanja pripravništva in sprejemanja
pripravnikov.
Ne povzema pa osnutek zakona tistih določb cit. bivšega temeljnega zakona,
ki so bile izrazito intervencijske narave. Sedaj je ta materija v izključni pristojnosti republik. Ta sprememba se odraža že v spremenjenem naslovu zakona.
Gre za obveznost organizacij združenega dela, da imajo urejeno pripravništvo,
sicer pa z vsakoletnim načrtom določijo ah in koliko pripravnikov bodo sprejeli
glede na pogoje in merila po 3. členu osnutka zakona.
V 1. členu osnutek zakona predvideva, da so organizacije združenega dela
dolžne urejati pripravništvo in sprejemati na delo kot pripravnike osebe, ki
so končale visoko ali višjo šolo ali šolo druge stopnje in je potrebno, da si
s praktičnim delom pridobijo delovne izkušnje za samostojno delo. v svoji stroki,
za katero so si v šoli pridobili teoretično znanje.
S tem zakonom naj bi se obvezno urejalo pripravništvo in zagotavljalo
sprejemanje pripravnikov v organizacijah združenega dela, s čimer bi bila
omogočena zaposlitev mladim, iz šol prihajajočim strokovnjakom.
Osnutek zakona v prvem odstavku 2. člena zavezuje organizacije združenega dela, da s svojimi splošnimi akti uredijo trajanje in potek pripravniške
dobe ter način izvajanja pripravniške dobe in način preizkušanja pridobljenih
delovnih izkušenj med in na koncu pripravniške dobe.
V drugem odstavku 2. člena pa predvideva osnutek zakona, da naj bi trajala pripravniška doba največ dve leti (sedaj od enega do dveh let). Določitev
oziroma trajanje minimalne pripravniške dobe pa naj bi bila prepuščena splošnemu aktu organizacije združenega dela. Glede na specifičnosti del na posameznih delovnih mestih, na katerih se praktično usposabljajo pripravniki, ni
primerno, da bi se z zakonom oz. na administrativni način predpisovala minimalna pripravniška doba, temveč naj bi se predpisovanje takšne dobe prepustilo organizacijam združenega dela v okviru maksimalne pripravniške dobe.
3. člen osnutka zakona predvideva za določanje števila in vrste pripravnikov
določena merila, ki naj zagotovijo takšno sprejemanje pripravnikov, da bo
zagotovljeno izpopolnjevanje izobrazbenega in poklicnega sestava delavcev,
sprotno prilagajanje in izboljšanje tega sestava zahtevam sodobne organizacije
dela.
Osnutek zakona v 4. členu stremi za tem, da bi čimbolj spodbudil aktivnost
samih organizacij združenega dela in jih v ta namen zavezuje, da glede na
merila iz 3. člena vsako leto sproti z načrtom določijo vrsto in število pripravnikov, ki jih bodo tekom leta sprejele. Na tak način naj postane urejanje
pripravništva in sprejemanje pripravnikov sestavni del aktivne kadrovske
politike.
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Hkrati pa osnutek zakona upošteva vlogo občinskih skupščin in jim daje
v ta namen pristojnost, da nadzirajo, kako organizacije združenega dela z načrti
sprejemanja pripravnikov predvidevajo zboljšanje svojega izobrazbenega in
poklicnega sestava oz. prilagajanje tega sestava pogojem za uspešno delo
(5. člen).
Glede na razne pojave pasivnega odnosa do obveznega urejanja pripravnikov pa se daje občinskim skupščinam posebno pooblastilo, da lahko v izjemnih primerih določijo organizaciji združenega dela podrobnejša merila, po
katerih mora organizacija združenega dela določiti in sprejeti pripravnike. To
je sicer administrativni ukrep, vendar potreben za primere očitnega izigravanja
zakonite dolžnosti, zlasti pa spričo potrebe, da se s sprejemanjem pripravnikov
izboljša izobrazbeni sestav in s tem odpirajo nove možnosti za zaposlovanje
mladih (6. člen).
V 7. členu osnutka zakona je predvidena tudi možnost, da bi lahko zahtevale občinske skupščine v posameznih primerih, da služba za zaposlovanje ali
kakšna druga strokovna organizacija strokovno oceni načrt sprejemanja pripravnikov.
Predvidena je tudi dolžnost službe za zaposlovanje, da sodeluje pri organiziranju pripravništva in pri izbiri pripravnikov in da spremlja, kako poteka
urejanje pripravništva in sprejemanje pripravnikov (8. člen).
V 9. členu osnutka zakona se daje pooblastlo občinski skupščini, da lahko
oprosti dolžnosti obveznega urejanja pripravništva in sprejemanje pripravnikov
v nekaterih majhnih organizacijah združenega dela, kjer ni niti pogojev, niti
potreb za obvezno urejanje pripravništva in sprejemanja pripravnikov.
Osnutek predvideva v 10. in 11. členu, da ima pripravnik status delavca.
Nekatere organizacije združenega dela nepravilno menijo, da pripravniki niso
v delovnem razmerju oz. da nimajo vseh pravic in dolžnosti delovnega razmerja.
V 12. členu pa osnutek zakona predvideva sankcijo zoper organizacijo
združenega dela, ki kljub pozivu občinske skupščine ne sprejme načrta sprejemanja pripravnikov in tega načrta ne izpolnjuje.
Kako se je izvajalo zaposlovanje pripravnikov v SR Sloveniji od leta 1969
do 30. 6. 1972, je razvidno iz spodaj navedenih podatkov in sicer:
po podatkih zavoda SRS za statistiko se je zaposlilo v Sloveniji v posameznih letih od vključno 1969. leta dalje naslednje število pripravnikov
(realizacija):

v
v
v
v

1969
1970
1971
1972/1—VI

Skupaj

S srednjo

Z višjo

Z visoko
izobrazbo

3794
4369
4167
1373

2649
2877
2874
768

474
572
652
273

671
920
641
332

S posebno akcijo že od 1970. leta zbira republiški zavod za zaposlovanje
podatke o letnih potrebah po kadrih, med temi tudi letne potrebe po pripravnikih. Medtem ko so podatki za leto 1970 zaradi slabšega odziva zavezancev
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za poročilo še nepopolni, so v letu 1971 in 1972 dokaj realni. Letne potrebe
po pripravnikih so naslednje:

v 1970
v 1971
v 1972

2995
3999
3924

S srednjo

Z višjo

1605
2188
3223

716
658

Z visoko
izobrazbo
1390
1095
943

Iz primerjave letnih potreb po pripravnikih in dejansko realiziranih potreb
je razviden delež realizacije potreb v posameznih letih in v posamezni skupini
strokovne izobrazbe.
Docela časovno in vsebinsko primerljivi podatki plana in realizacije prek
plana pri pripravnikih s srednjo izobrazbo ter delež nerealiziranih (nepokritih)
potreb, ki znaša pri višjem pripravniškem kadru 8,9 Vo, pri visokem pa
celo 41,5'%.
V tekočem letu je po izteku prvega polletja še nerealiziranih 65 %> letnih
planiranih potreb po pripravnikih; pri srednjih kadrih znaša ta odstotek celo
66,9 <Vo letnih potreb, pri višjih 58,5 °/o, pri visokih pa 64,8 o/o. Prav ti podatki
kažejo, da bo v sedanjem tempu v kritju napovedanih potreb v tekočem letu
težko doseči zadovoljive rezultate, zlasti, ker je v dveh preteklih letih kontingent realiziranih primerov skoraj enak m znaša od 4100 do 4300 enot.
Obstajajo predlogi, da naj bi zakon predpisal tudi število pripravnikov po
številu zaposlenih. Takšni predlogi so bili završeni že pred izdajo sedaj veljavnega zakona. V takšnem primeru bi namreč šlo za administrativno določanje
pripravnikov, kar ne bi bilo v skladu s samoupravnimi pravicami, kakor tudi
ne z razvojnimi potrebami in smotrno kadrovsko politiko organizacij združenega
dela. Praksa je opozorila, da se v takem primeru pripravniki dejansko uporabljajo za ceneno delovno silo za določen čas. Zaradi tega je tudi centralni
komite zveze mladine Slovenije nekajkrat zavzel odklonilno stališče do take
izrazito intervencijske ureditve pripravnikov.
Morebitne bistvene spremembe in dopolnitve zakona bo mogoče preučiti
šele ob izdaji zakonika o združenem delu, ki bo po vsej verjetnosti obdelal
tudi vprašanje pripravništva v organizacijah združenega dela.

POROČILA
Odbor republiškega zbora za družbenoekonomske odnose je na seji dne
13. oktobra 1972 obravnaval osnutek zakona o obveznem urejanju pripravništva in o sprejemanju pripravnikov v organizacijah združenega dela, ki ga je
skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
V načelni razpravi je odbor ugotovil, da osnutek zakona predstavlja v glavnem formalno usklajevanje sedanjih predpisov o pripravništvu z ustavnimi dopolnili, deloma pa vsebinsko dopolnjuje zakon s tem, da predvideva samo
maksimalno pripravniško dobo in da pooblašča občinske skupščine, da oprostijo
majhne organizacije združenega dela dolžnosti obveznosti urejanja pripravništva
in sprejemanja pripravnikov.
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V podrobni obravnavi so bile dane k posameznim členom naslednje pripombe:
k 1. členu : beseda »oseba« naj bi se nadomestila z besedo »občan«, ki
se uporablja tudi v ustavnih dopolnilih v zvezni in republiški ustavi;
k 2. členu : organizacije združenega dela naj že v svojih splošnih aktih
predvidijo vsebinski program izvajanja pripravništva;
k 12. členu: zakon naj vsebuje le določilo, da se z denarno kaznijo
kaznuje za prekršek odgovorna oseba.
Odbor republiškega zbora za družbenoekonomske odnose predlaga republiškemu zboru, da sprejme osnutek zakona o obveznem urejanju pripravništva
in o sprejemanju pripravnikov v organizacijah združenega dela s tem, da predlagatelj upošteva pripombe, ki so bile dane v razpravo.
Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Francija Gerbca.
Št.: 1-6/72
Ljubljana, 15. 10. 1972

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 11.
oktobra 1972 obravnavala osnutek zakona o obveznem urejanju pripravništva
in o sprejemanju pripravnikov v organizacijah združenega dela, ki ga je skupščini predložil izvršni svet.
Uvodoma je predstavnik predlagatelja pojasnil, da predloženi zakon v
bistvu pomeni formalno uskladitev sedanjih predpisov o pripravništvu z ustavnimi amandmaji, deloma pa pomeni tudi vsebinsko dopolnitev sedanje ureditve.
Nadalje je poudaril, da ne gre za intervencijski zakon, kakršen značaj je imel
zvezni zakon iz leta 1967 oziroma republiški zakon iz leta 1968. Razlika med
enim in drugim zakonom je razvidna že iz samega naslova, saj po predlaganem
zakonu ne gre za obvezno sprejemanje pripravnikov, temveč je poudarek na
obveznem urejanju pripravništva s strani organizacij združenega dela. Nadalje
je predstavnik predlagatelja poudaril, da so korenitejše vsebinske spremembe
na tem področju pogojene s sprejemom zakona o združenem delu, ki je v
pripravi.
V načelni razpravi se je komisija strinjala s predlaganim konceptom zakona.
Pri podrobni obravnavi besedila predloga zakona so bile dane naslednje
pripombe:
k 1. členu: V drugi vrsti naj se besedilo »šolo druge stopnje« nadomesti
z besedilom »srednjo šolo, razen poklionih šol«. Predstavnik predlagatelja je
pojasnil, da so pod šolo druge stopnje mišljene srednje šole, razen poklicnih
šol, zato je taka sprememba utemeljena.
K 2. č 1 e n u : Po mnenju večine članov komisije bi bilo treba z zakonom
določiti ne le zgornjo mejo, temveč tudi spodnjo mejo pripravniške dobe. Kolikor bi spodnjo mejo pripravniške dobe prepustih organizacijam združenega
dela, bi lahko taka rešitev povzročila negativne posledice v praksi: različno
ureditev minimalne dobe pripravniške prakse, fluktuacijo pripravnikov iz ene
organizacije v drugo, premajhno usposobljenost pripravnikov za samostojno
delo itd. Po mnenju komisije je določitev minimalne dobe pripravništva z zakonom nujna, medtem ko bi lahko maksimalni čas pripravniške dobe prepustili
organizacijam združenega dela. Kolikor pa se sprejme v drugem odstavku
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predlagana rešitev, potem /naj se beseda »predpisi« v drugi vrsti nadomesti z
besedo »zakoni«. Le z zakoni ne pa z 'drugimi splošnimi akti se lahko določi,
da traja pripravniška doba več kot dve leti.
K 3. č 1 e n u : Kot nepotrebna naj se črta predzadnja alinea, ki je bila
prepisana iz sedaj veljavnega 2. člena republiškega zakona. Misel, ki je izražena
v tej alinei, je vsebovana že v 1. členu osnutka zakona, take določbe pa ne
vsebuje sedaj veljavni republiški zakon.
K 13. č 1 e n u : V drugem odstavku naj se v četrti vrsti kot nepotrebno
črta besedilo »v SR Sloveniji«.
St.: 1-6/72
Ljubljana, 12. 10. 1972
OSNUTEK ZAKONA
o sanitarni inšpekciji
I. SPLOSNE DOLOČBE
1. člen
Sanitarna inšpekcija v SR Sloveniji obsega nadzorstvo nad izvrševanjem
zakonov in drugih predpisov s področja sanitarnega, higienskega in epidemiološkega varstva občanov in nadzorstvo nad izvajanjem predpisanih ukrepov, ki
so določeni za uresničevanje zdravstvenega varstva po posebnih predpisih.
2. člen
Sanitarna inšpekcija se opravlja nad objekti, napravami, dejavnostmi in
osebami, ki lahko na kakršenkoli način škodljivo, vplivajo na zdravje.
Zadeve sanitarne inšpekcije imajo splošen pomen za republiko.
3. člen
Sanitarna inšpekcija obsega zlasti zdravstveno nadzorstvo nad:
1. lokacijo in graditvijo oziroma rekonstrukcijo in uporabo objektov gospodarske in druge dejavnosti, stanovanjskih hiš in drugih stavb, pokopališč,
objektov za preskrbo z vodo ter odvajanje odplak in drugih odpadnih snovi,
2. preprečevanjem in zatiranjem nalezljivih bolezni.
3. izvajanjem predpisov in ukrepov za varstvo zdravja delavcev pri delu,
4. proizvodnjo in prometom živil in predmetov splošne rabe, ki so pod
sanitarnim nadzorstvom,
5. viri ionizirajočih sevanj.
6. proizvodnjo zdravil in zdravil v prometu, razen izročanja zdravil v
promet,
7. proizvodnjo in prometom strupov,
8. higienskimi razmerami v šolah, domovih, vzgojno varstvenih in socialnih
zavodov, zavodih za usposabljanje, zdravstvenih delovnih organizacijah, javnih
lokalih, naseljih in drugih javnih krajih ;in objektih.
9. objekti in sredstvi javnega prometa.
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10. vodami (tekočimi, izvirnimi, talnimi, stoječimi in vodami obalnega
morja) in napravami za preskrbo s pitno vodo,
11. preprečevanjem zdravju škodljivih vplivov na človeško okolje, zlasti
nad varstvom zraka pred onesnaženjem, ropotom, nad odplakami in drugimi
odpadnimi snovmi,
12. osebami, zaposlenimi pri delih, pri katerih lahko s svojim zdravstvenim
stanjem ogrožajo zdravje ljudi.
4. člen
Sanitarno inšpekcijo opravljajo organi, ki so pristojni za sanitarno inšpekcijo, po sanitarnih inšpektorjih.
Sanitarni inšpektorji opravljajo nadzorstvene naloge samostojno; nastopajo
v imenu organa, ki je pristojen za sanitarno inšpekcijo, samostojno odrejajo
ukrepe in izdajajo odločbe v mejah dolžnosti in pravic, ki jih določajo zakon
in drugi predpisi.
Inšpektorji so za svoje delo osebno odgovorni.
5. člen
Pri opravljanju sanitarne inšpekcije sodelujejo organi, pristojni za sanitarno inšpekcijo z drugimi inšpekcijskimi organi, z organi družbenega nadzorstva, zlasti s službo notranje kontrole v organizaciji združenega dela, ki je
pristojna za področje zdravstvenega varstva, kakor tudi z državnimi in drugimi
organi, ki lahko prispevajo k smotrnejšemu in sistematičnemu izvajanju nadzorstvenih nalog.
Organi sanitarne inšpekcije sodelujejo tudi z zdravstvenimi delovnimi
organizacijami, zlasti še z zavodi za zdravstveno varstvo: usklajevati morajo
svoje delovne programe in preventivne zdravstvene akcije s programi zdravstvenega varstva, posebno še glede uresničevanja tistega dela zdravstvenega
varstva, ki zadeva področje sanitarne inšpekcije.
Republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo predpiše, v katerih
za družbo posebno pomembnih zdravstvenih vprašanjih morajo organi sanitarne
inšpekcije obvezno sodelovati z zavodi za zdravstveno varstvo, ali zahtevati
pred odločitvijo njihova strokovna mnenja.
II. ORGANIZACIJA
6. člen
Vsaka družbenopolitična skupnost v SR Sloveniji organizira službo sanitarne inšpekcije ter ji v mejah svojih pravic in dolžnosti zagotovi potrebna
finančna sredstva, da bo sposobna opravljati predpisane nadzorstvene naloge.
V občini opravlja sanitarno inšpekcijo občinski upravni organ, pristojen za
sanitarno inšpekcijo, kolikor se glede na posebne potrebe in pooebne razloge
ne organizira medobčinska sanitarna inšpekcija, v republiki pa republiški sanitarni inšpektorat (v nadaljnjem besedilu: organi sanitarne inšpekcije).
Posamezna strokovna organizacija za potrebe sanitarne inšpekcije lahko
v občini opravljajo tudi zavodi za zdravstveno varstvo ali drugi strokovno
usposobljeni zavodi na podlagi posebnega pooblastila občinske skupščine in
pogodbe o načinu in obsegu izvrševanja teh opravil.
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7. člen
Za republiškega glavnega sanitarnega inšpektorja in republiške sanitarne
inšpektorje je lahko imenovan zdravnik specialist s področja preventivnih
zdravstvenih dejavnosti ali zdravnik, ki ima najmanj tri leta delovnih izkušenj
v preventivni zdravstveni službi ali sanitarni inšpekciji in opravljen strokovni izpit.
Za republiškega sanitarnega inšpektorja je lahko imenovan tudi višji sanitarni tehnik, ki ima najmanj pet let delovnih izkušenj v sanitarni inšpekciji
in opravljen strokovni izpit.
Za specialne naloge sanitarnega nadzorstva se lahko imenujejo za sanitarne
inšpektorje tudi strokovnjaki, ki nimajo medicinske izobrazbe, imajo pa drugo
visoko izobrazbo ustrezne smeri, ki so opravili strokovni izpit iz ustrezne
stroke (sanitarni inženirji, veterinarji, farmacevti, sanitarni kemiki in drugi).
Za občinskega sanitarnega inšpektorja se lahko imenuje zdravstveni delavec, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka aH višji sanitarni tehnik z opravljenim strokovnim izpitom, za specialne naloge sanitarnega nadzorstva pa delavci iz drugega odstavka tega člena.
8. člen
Pri določanju števila delovnih mest v občinskem organu sanitarne inšpekcije je treba upoštevati število, vrste in pomembnosti objektov in dejavnosti,
ki so pod sanitarnim nadzorstvom, specifičnost in obseg nalog, ki spadajo v
redno sanitarno nadzorstvo, število in gostoto naseljenosti, zlati še priliv turistov, in zdravstvene razmere sploh. Upoštevati je tudi obveznost, da morajo
biti vsi objekti, ki so pod sanitarnim nadzorstvom, najmanj enkrat letno pregledani.
Republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo določi minimalni kadrovski normativ za delovna mesta v sanitarni inšpekciji, upoštevajoč načela
iz prejšnjega odstavka tega člena.
III. PRISTOJNOSTI IN POOBLASTILA
9. člen
Občinski organ sanitarne inšpekcije opravlja vse nadzorstvene naloge iz
2. in 3. člena tega zakona, kolikor ni za posamezne inšpekcijske naloge po
tem zakonu pristojen republiški sanitarni inšpektorat.
10. člen
Republiški sanitarni inšpektorat opravlja sanitarno nadzorstvo- nad:
1. viri ionizirajočih sevanj in nad delom z njimi,
2. proizvodnjo zdravil in zdravil v prometu,
3. industrijsko proizvodnjo in prometom strupov na debelo,
4. preprečevanjem in zatiranjem karantenskih bolezni in drugih nalezljivih
bolezni ob epidemijah ali ob izrednih epidemioloških pojavih in naravnih nesrečah, ki utegnejo ogrožati območje dveh ali več občin.
5. stacionarnimi zdravstvenimi delovnimi organizacijami bolniškimi oddelki naravnih zdravilišč in terminalnimi kopališči.
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6. v drugih primerih, kadar je po posebnem zakonu sanitarno nadzorstvo
v pristojnosti republiškega sanitarnega inšpektorata.
11. člen
Republiški sanitarni inšpektorat daje poprejšnje soglasje k odločbam o lokaciji ter o gradbenem in uporabnem dovoljenju za:
— zgraditev objektov in naprav za proizvodnjo in uporabo nuklearne
energije,
— zgraditev novih industrijskih objektov in dozidavo, nadzidavo ter rekonstrukcijo obstoječih industrijskih objektov, v katerih se opravlja produkcijski proces,
— nove objekte vodovodnega sistema,
— izpuščanje in odvajanje odplak in drugih odpadlih snovi iz naselij, iz
industrijskih objektov in iz zdravstvenih delovnih organizacij,
— zgraditev in rekonstrukcijo objektov zdravstvenih delovnih organizacij
in termalnih kopališč,
— zgraditev in rekonstrukcijo objektov pomorskega, železniškega in zračnega prometa.
— zgraditev, rekonstrukcijo in razširitev pokopališč.
Poprejšnje soglasje k odločbam o lokaciji ter o gradbenem in uporabnem
dovoljenju za vse druge objekte daje občinski organ sanitarne inšpekcije.
12. člen
Stroški za sanitarno nadzorstvo iz 11. člena tega zakona in stroški sanitarnega nadzorstva nad gradnjami, ki jih nadzorujejo občinski organi sanitarne
inšpekcije, gredo> v breme investitorja oziroma naprave, ki je pod sanitarnim
nadzorstvom.
Natančnejše predpise o sanitarnem nadzorstvu nad gradnjami po prvem
odstavku tega člena in o stroških tega nadzorstva izda republiški sekretar za
zdravstvo in socialno varstvo v soglasju z republiškim sekretarjem za finance.
13. člen
Pri izvrševanju nadzorstvenih nalog imajo organi sanitarne inšpekcije v
mejah svoje pristojnosti tale pooblastila:
1. da odredijo odpravo nepravilnosti oziroma sanitarnih pomanjkljivosti,
ki so jih ugotovili pri izvajanju nadzorstva nad objekti, napravami, osebami in
dejavnostmi, zaradi katerih je v nevarnosti zdravje ljudi ali ki so v nasprotju
z osnovnimi higienskimi zahtevami,
2. da prepovejo rabo poslovnih prostorov in naprav za industrijsko, obrtno,
trgovinsko, gostinsko in uslužnostno dejavnost ah za druge namene, dokler se
ne odpravijo nepravilnosti oziroma sanitarne pomanjkljivosti, ki ogrožajo
zdravje ljudi ah je zaradi njih delo na takih mestih zdravju škodljivo,
3. da odredijo odstranitev zbolelih oseb z določenih delovnih mest, na
katerih lahko s svojim bolezenskim stanjem ogrožajo zdravje ljudi in prepovejo delo osebam, ki niso bile na predpisanih zdravniških pregledih do ozdravljenja oziroma do zdravniškega pregleda,
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4. da odredijo prisilno zdravljenje spolnih, tuberkuloznih, trahomskih in
drugih bolnikov z nalezljivimi boleznimi, če se nočejo zdraviti ah se izmikajoobveznemu zdravljenju,
5. da prepovejo zbiranje ljudi v javnih lokalih in objektih in na javnih
krajih, dokler ne mine nevarnost epidemije,
6. da odredijo predpisane sanitarno-tehnične in epidemiološke ukrepe za
uničevanje povzročiteljev bolezni in insektov, mrčesa, glodalcev in drugih
živali, ki prenašajo bolezenske klice oziroma da odredijo ukrepe za preprečevanje in zatiranje nalezljivih bolezni;
7. da odredijo potrebne higienske tehnične ukrepe za varstvo pitne vode.
8. da odredijo asanacijska dela, ki so potrebna, da se ohrani ustrezna
higiena na javnih mestih, v objektih, v stanovanjskih hišah in drugih stavbah
in po dvoriščih.
14. člen
Organ sanitarne inšpekcije odredi izvršitev predpisanih ukrepov in obveznosti z odločbo.
V odločbi, s katero odredi ukrepe oziroma obveznosti, določi tudi rok za
izvršitev.
15. člen
Če obstoja neposredna nevarnost za zdravje ljudi, sme sanitarni inšpektor
ustno odrediti ukrepe, da se odvrne neposredna nevarnost za zdravje ljudi.
16. člen
Rok za pritožbo zoper odločbo prve stopnje je 8 dni od dneva njene
vročitve.
Pritožba ne odloži izvršitve odrejenih ukrepov. Izjemoma pa sme organ za.
sanitarno inšpekcijo, ki je zoper njegovo odločbo vložena pritožba, kot tudi
organ, ki je pristojen za odločanje o pritožbi, dovoliti, da se izvršitev odrejenih
ukrepov odloži, če stranka izkaže za verjetno, da bi z izvedbo odrejenega
ukrepa nastala občutna materialna škoda, ki je drugače ni mogoče odvrniti, z
odlogom pa ni ogroženo zdravstveno varstvo občanov.
Če se s pritožbo izpodbija pravilnost rezultatov analize, strokovnega izvida
ali mnenje, zahteva organ, ki je pristojen za odločanje o pritožbi, pred odločitvijo od pooblaščenega zavoda, naj opravi superanalizo oziroma naj da strokovni
izvid in mnenje o tej stvari.
17. člen
Če organ sanitarne inšpekcije pri opravljanju sanitarnega nadzorstva
spozna, da je bil s kršitvijo predpisov in ukrepov storjen; prekršek, prestopek
ali kaznivo dejanje, mora to naznaniti organu, ki je pristojen za uvedbo
postopka.
Zoper odločbo, izdano o prekršku iz prvega odstavka tega člena na prvi
stopnji, se lahko pritoži tudi organ sanitarne inšpekcije.
18. člen
Če ugotovljene pomanjkljivosti škodljivo vplivajo na zdravje ljudi ali zaposlenih oseb, predloži organ sanitarne inšpekcije svojo odločbo najvišjemu
organu samoupravljanja organizacije, na katero se odločba nanaša.
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Sanitarni inšpektor mora obvestiti samoupravne organe organizacij združenega dela in drugih organizacij tudi o drugih opažanjih in škodljivih pojavih,
ki jih ugotovi v zvezi z zdravstvenim varstvom.
19. člen
Organizacije združenega dela in druge organizacije, državni organi in posamezniki morajo zagotoviti sanitarnemu inšpektorju nemoteno izvrševanje sanitarnega nadzorstva. V ta namen mu morajo omogočiti dostop v poslovne prostore, dati vsa potrebna obvestila in podatke, ki se nanašajo na inšpekcijsko
zadevo ter mu dati brezplačno na razpolago za preiskavo proti potrdilu potrebno količino predmetov, ki so pod sanitarnim nadzorstvom.
Sanitarni inšpektorji morajo varovati poslovno skrivnost za vse tiste podatke in dokumente, ki se štejejo po svoji naravi kot poslovna skrivnost.
20. člen
Organi sanitarne inšpekcije morajo spremljati tudi splošne pojave, ki
imajo pomen za uresničevanje funkcije sanitarne inšpekcije in morajo o svojih vprašanjih obveščati pristojne organe z ustreznimi mnenji in predlogi.
21. člen
Pri opravljanju sanitarnega nadzorstva morajo imeti sanitarni inšpektorji
in druge za sanitarno nadzorstvo pooblaščene osebe posebno izkaznico, ki jih
pooblašča, da opravljajo sanitarno nadzorstvo.
Obrazec izkaznice in način njenega izdajanja predpiše republiški sekretar
za zdravstvo in socialno varstvo.
IV. MEDSEBOJNO RAZMERJE MED ORGANI
SANITARNE INSPEKCIJE
22. člen
Republiški sanitarni inšpektorat ima v mejah svojih pooblastil nasproti
organom občinske sanitarne inšpekcije tele pravice in dolžnosti:
— da neposredno nadzoruje njihovo delo,
— da jim daje obvezna strokovna navodila za njihovo delo (inštrukcije)
in jim po potrebi strokovno pomaga.
— da jim naloži, naj opravijo posamezno nadzorstveno nalogo iz občinske
pristojnosti; lahko pa tudi sam opravi tako zadevo, če ugotovi, da občinski
organ sanitarne inšpekcije posamezne naloge ni opravil ali pa je ni opravil na
ustrezni način,
— da sam naznani storjeno kaznivo dejanje, gospodarski prestopek oziroma prekršek, če tega ni storil v okviru svoje pristojnosti občinski organ sanitarne inšpekcije.
23. člen
Ce republiški sanitarni inšpektorat pri izvrševanju neposrednega nadzorstva nad delom občinskih sanitarnih inšpektoratov ugotovi pomembne pomanjkljivosti ah neizvrševanje predpisanih nalog ali da so določena finančna sredstva
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za izvajanje sanitarnega nadzorstva nezadostna ali da nima inšpekcija sodobnih
tehničnih sredstev za delo, predloži o tem poročilo občinski skupščini z ustreznimi predlogi.
V. KAZENSKE DOLOČBE
24. člen
Z denarno kaznijo do 10 000 dinarjev se kaznuje za prekršek temeljna ali
druga organizacija združenega dela oziroma druga pravna oseba:
1. če ne ravna po izvršljivi odločbi, s katero je organ, ki je pristojen za
sanitarno inšpekcijo, odredil izvršitev ukrepov, ki jih določa ta zakon, ali
kakšen drug predpis, v roku, ki ga določi organ sanitarne inšpekcije (13., 14.
in 15. člen),
2. če pooblaščeni osebi organa sanitarne inšpekcije prepreči opraviti naloge
sanitarnega nadzorstva, ali jo pri tem ovira, ali če ji noče dati potrebnih podaktov, pojasnil ah vzorcev (19. člen).
Z denarno kaznijo do 500 dinarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba temeljne
ali druge organizacije združenega dela oziroma druge pravne osebe, ki stori
dejanje iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo do 500 dinarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba,
ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
25. člen
Poleg denarne kazni za prekršek iz prejšnjega člena se lahko izreče na
predlog organa sanitarne inšpekcije tudi varstveni ukrep odvzema predmetov,
ki so bih uporabljeni za prekršek.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Sanitarni inšpektorji, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 7. člena tega zakona,
lahko ostanejo na svojih delovnih mestih najdalj do konca leta 1973.
27. člen
Izvršilni predpisi, ki jih je po tem zakonu pooblaščen izdati republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo, morajo biti izdani do 30. aprila 1973.
28. člen
Dokler ne bodo izdani izvršilni predpisi po tem zakonu, ostanejo v veljavi:
1. pravilnik o načinu in stroških sanitarnega nadzorstva nad graditvijo
stavb in drugih objektov, ki so pod sanitarnim nadzorstvom (Ur. list SFRJ,
št. 31/66).
2. navodilo za izkaznice sanitarnega inšpektorja (Ur. list SFRJ, št. 48/65).
30
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Ko se začne uporabljati ta zakon, preneha veljati na območju SR Slovenije
temeljni zakon o sanitarni inšpekciji (Ur. list SFRJ, šit. 10/65) v skladu s 14. točko
13. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k
ustavi SR Slovenije (Ur. list SRS, št. 51/71) in zakon o sanitarni inšpekciji
v SR Sloveniji (Ur. list SRS št. 24/67).
38. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SR Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
I. Pravni temelj za izdajo zakona
Po 27. točki 1. odst. 16. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev od XX do XLII je z 31. decembrom 1971 nehal veljati temeljni zakon
o sanitarni inšpekciji (Ur. list SFRJ, št. 10/65), po 14. točki 13. člena ustavnega
zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije
pa se uporablja v SR Sloveniji temeljni zakon do izdaje republiškega zakona
o sanitarni inšpekciji, vendar se mora uskladiti najpozneje do 31. decembra 1972.
II. Nekatera načelna izhodišča, na katerih temelji osnutek
V bistvenih načelnih vprašanjih sloni osnutek na dosedanjem konceptu,
kar velja zlasti za naloge, ki jih opravlja sanitarna inšpekcija. Vendar je vsebina dela sanitarne inšpekcije razširjena s tem, da se sanitarna inšpekcija ne
sme izolirati iz splošne organizacije zdravstvene dejavnosti. V 1. in 5. členu
osnutka je zato upoštevano načelo iz 35. člena republiškega zakona o zdravstvu,
ki predpisuje, da je sanitarna inšpekcija integralni del organizacije zdravstvene
službe v SR Sloveniji. Sanitarna inšpekcija mora zato sodelovati s splošno zdravstveno službo, zlasti z zavodi za zdravstveno varstvo in mora koordinirati in
usklajevati programe svojega dela s programi splošnega zdravstvenega varstva,
ki se sprejemajo za določeno družbeno politično skupnost. Nadzirati mora izvajanje vseh predpisanih ukrepov, ki so določeni za uresničevanje zdravstvenega varstva po posebnih predpisih.
V 3. odstavku 5. člena je dano pooblastilo republiškemu sekretarju za zdravstvo in socialno varstvo, da s posebnim predpisom določi, v katerih primerih
je obvezno sodelovanje z zavodi za zdravstveno varstvo in obvezno njihovo
strokovno mnenje. Mišljena so tista za družbo posebno občutljiva in pomembna
stanja, kot sta nujna povezanost in koordinacija s preventivnimi zdravstvenimi
dejavniki (npr. na področju epidemiologije nalezljivih bolezni ipd.) ali pa gre
za strokovno zapletena vprašanja, ko je v cilju pravilne strokovne rešitve potrebno strokovno mnenje posebnega tima preventivnih zdravstvenih strokovnjakov zavoda za zdravstveno varstvo, odločitev pa temelji zgolj na medicinski
doktrini. Tudi s to obveznostjo bo zagotovljena strokovna povezava in koordinacija.
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V praksi pa so možne še druge oblike sodelovanja npr. z razširitvijo strokovnega kolegija pri republiškem sanitarnem inšpektoratu s pritegnitvijo predstavnikov zavodov, z inštrukcijami občinskim organom sanitarne inšpekcije
o sodelovanju v konkretnih vprašanjih, kar vse pa ne more biti predmet
zakonske materije, temveč je stvar metode dela.
Iz osnutka so po iniciativi sekretariata za zakonodajo izpuščena vsa določila, ki so urejena že z materialnimi in drugimi predpisi. V osnutku zato ni
tistih določb, ki so pravica in dolžnost vseh upravnih organov sploh.
Tudi z zakonom o organizaciji republiške uprave je predpisano, da je
republiški sanitarni inšpektorat organiziran po resornem principu.
Organizacijo v občini urejajo občinske skupščine z občinskimi statuti in
dogovor o medsebojnem sodelovanju. Iz tega razloga osnutek predpisuje le
obveznost organiziranja službe in nakazuje možnost medsebojnega občinskega
sodelovanja.
Tudi se ne ponavljajo nekatere določbe iz sedanjega temeljnega zakona, ki
so glede postopka urejene v zakonu o splošnem upravnem postopku. Izjema so
le nekatere določbe, ki jih terja specifičnost službe (npr. rok za pritožbo, takojšnja izvršljivost odločbe).
2e nekaj let nazaj se je na oblastnih in drugih nivojih razpravljalo, ali
naj bo sanitarna inšpekcija izključno samo nadzorni organ nad izvajanjem
predpisov in izvajanjem sanitarnih ukrepov, ali pa naj bo njeno delovanje tudi
preventivno. V osnutku je poudarjena primarna funkcija nadzor nad izvajanjem zakonov; prav tako pa je funkcija sanitarne inšpekcije tudi preventivna,
saj mora upravno posredovati povsod tam, kjer bi lahko bilo ogroženo zdravje
(2. člen). Izvajanje osnovne primarne funkcije je torej tudi preventivno.
V razpravi k osnutku se je uveljavljala težnja, zlasti pri zavodih za zdravstveno varstvo, da se prenese funkcija sanitarne inšpekcije na regionalne zavode
za zdravstveno varstvo. Pri tem se je poudarjalo, da bi postala služba s tem
bolj strokovna, ker razpolagajo zavodi s specialnimi strokovnjaki, delovanje
sanitarne inšpekcije bi bilo bolj učinkovito, sočasno bi se izvajali razni ukrepi,
zlasti posamezni sanitarni epidemiološki, služba bi se izvajala po enotni medicinski doktrini.
Čeprav so morda ti razlogi delno utemeljeni, pa po mnenju upravnih
teoretikov ta koncept izvrševanja inšpekcijske službe v naši ureditvi ni sprejemljiv, ker gre za tipično funkcijo države, ki jo ni mogoče prenašati na
delovne organizacije.
Izhodiščno načelo v osnutku je tudi, da je vso sanitarno nadzorstvo pri
občinskih organih sanitarne inšpekcije. Republiškemu organu so pridržane samo
tiste naloge, ki so po svojem značaju posebno družbeno pomembne in zahtevne
ter zato terjajo specialno strokovnost. V tej zadevi ni bistvenih sprememb, ker
so se že pri sprejemanju sedaj veljavnega republiškega zakona o sanitarni
inšpekciji prenesla vsa opravila na občinske organe, razen tistih, ki so specialna
in zahtevajo zato posebno strokovnost.
III. Vsebinske spremembe in novosti v osnutku
glede na sedaj veljavni zakon
1. člen je dopolnjen v drugem delu s tem, da sanitarna inšpekcija nadzira
izvajanje vseh predpisanih ukrepov, ki jim je namen zdravstveno varstvo.
3. člen: 1., 3., 8. in 10. točka so preformulirane, medtem ko je 11. točka nova.
30*
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V 4. členu je poudarjena samostojnost sanitarnih inšpektorjev, ki pa zadeva
samostojnost samo na področju nadzorovanja zakonitosti in izvrševanja inšpekcijskih nalog, ne pa v organizacijskem pogledu.
V zadnjem odstavku je poudarjena posebna odgovornost sanitarnih inšpektorjev. Sanitarni inšpektor je odgovoren, da se veljavni predpisi izvajajo in
da je njegovo delo kompleksno in 6trokovno pravilno.
Vsebinsko je razširjen tudi 5. člen. Gre za povezovanje sanitarne inšpekcije z drugimi organi, delovnimi organizacijami in inšpekcijskimi službami,
čeprav je koordinacija s tem tudi že delno predpisana v nekaterih materialnih
predpisih. Obvezno je sodelovanje z organi notranje kontrole v delovnih organizacijah, s čimer se izraža svetovalni in inštruktažni nadzor.
V 7. členu je predpisano, kdo je lahko imenovan za sanitarnega inšpektorja.
V tej zvezi je potrebno poudariti, da se sanitarni tehniki usposabljajo za službo
v sanitarni inšpekciji v posebnem oddelku višje zdravstvene šole s programom,
ki je prilagojen potrebi te službe.
V 8. členu so postavljeni načelni kriteriji za določanje števila delovnih
mest v občinskih organih sanitarne inšpekcije. V razpravi se je pokazala težnja,
naj se z normativom določi, koliko inšpektorjev se mora nastaviti v občini glede
na število prebivalstva, ker je število inšpektorjev daleč prenizko glede na
dejanske potrebe in razmere na posameznih območjih. Predlagatelji normativa
so se sklicevali na priporočilo svetovne zdravstvene organizacije, ki v eni izmed
njenih resolucij priporoča nacionalnim vladam, da upoštevajo kriterij:
na 15 000 prebivalcev en inšpektor v podeželskih občinah,
na 12 000 prebivalcev en inšpektor v industrijskih in mestnih občinah.
Ker menimo, da bi zakon z normativom posegel v avtonomnost občine,
predpisuje osnutek samo načelne kriterije o zasedbi delovnih mest v občinah.
Čeprav bi se postavil tak normativ, kakor ga predlaga svetovna zdravstvena
organizacija, ne bi moglo biti število prebivalcev edini kriterij. Zato dopušča
zakon, da republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo s posebnim
predpisom glede na načela, postavljena v 8. členu, določi okvirne minimalne
kadrovske normative, ki naj veljajo za zasedbo delovnih mest, analogno kakor
veljajo minimalni kadrovski normativi pri drugih zdravstvenih delovnih organizacijah.
K 12. členu: enaka dikcija glede stroškov preventivnega nadzorstva je bila
že v sedanjem zakonu. Osnutek jo v celoti prevzema.
13. člen je znatno razširjen in obsega ukrepe za vse primere iz 3. člena.
Doslej je bila prav v tem pomanjkljivost, ki jo je ugotovilo tudi vrhovno sodišče
Slovenije pri reševanju konkretnega primera.
Drugi odst. 17. člena je v skladu s 139. členom temeljnega zakona o prekrških, ki daje pooblastilo, da se lahko z zakonom odredi možnost pritožbe
tudi organu, ki je vložil zahtevek za uvedbo postopka zaradi prekrška.
Novi ali spremenjeni so členi 18., 2. odst. 19. člena in 20. člen. Nov je
tudi 23. člen.
Sankcije so povišane in usklađene z zakonom o prekrških.
K 26. členu se pripominja, da je že sedanji republiški zakon predpisoval,
da so lahko sanitarni inšpektorji, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev, na
delovnih mestih do konca leta 1971.
Pripombe, ki jih je dal sekretariat za zakonodajo v pravni redakciji, so
v osnutku upoštevane.
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Predosnutek je bil poslan zaradi pripomb poleg občinskim organom in
zavodom za zdravstveno varstvo še gospodarski zbornici SRS, zvezi sindikatov,
slovenskemu zdravniškemu društvu, sekretariatu za pravosodje in občo upravo
in republiškemu medicinskemu svetu.

MNENJA, STALISCA IN PREDLOGI
DELEGATOV OBClN
Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Lendava,
Nova Gorica, Ormož, Velenje in Zagorje, ter delegat mesta Ljubljane so na
svojem 28. zasedanju dne 3. novembra 1972 obravnavah osnutek zakona o sanitarni inšpekciji.
V razpravi so sodelovali delegati občin Grosuplje, Tolmin in Trebnje ter
mesta Ljubljane.
Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o začasni
ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov
občin v skupščini SR Slovenije pošiljata overitelja zapisnika, izvoljena na zasedanju, ta stališča republiškemu in socialno-zdravstvenemu zboru skupščine
SR Slovenije, da jih v smislu omenjene določbe ustavnega amandmaja kot pristojna zbora obravnavata in zavzameta o njih svoje stališče.
V splošni in načelni razpravi so delegati občin dah podporo obravnavanemu
osnutku, ob tem pa opozorili na nekatere njegove pomanjkljivosti.
Tako je bilo opozorjeno na potrebo, da tudi ta zakon učinkoviteje prispeva
k reševanju vprašanj varstva okolja, v katerem človek živi, zlasti pa varstva
voda in zraka med onesnaženjem. Zato naj bi predvidel večje kompetence sanitarni inšpekciji pri preprečevanju nadaljnjega onesnaženja in pri ublažitvi
posledic že obstoječega. Konkretno bi bilo treba dati sanitarnemu inšpektorju
pooblastila ne samo v tem smislu, da ugotavlja stanje, temveč da tudi preprečuje
in prepoveduje določene dejavnosti. Zato ni dovolj, da sanitarni inšpektorat
sodeluje pri izdaji lokacijskih odločb, če ni hkrati določeno, da sodeluje tudi
pri uporabnem dovoljenju in da takrat da svojo prepoved, če to ni urejeno tako,
kakor je treba (čistilne naprave ipd.). Pri tem je bilo poudarjeno, da je doslej
veljavni temeljni zakon o sanitarni inšpekciji v svojem 18. členu predvideval
tudi, da lahko sanitarna inšpekcija odredi ustavitev gradnje prostorov, stavb
in drugih objektov in naprav, za katere organ, ki je pristojen za sanitarno
inšpekcijo, ni dal predpisanega soglasja za lokacijo ali graditev ali če se gradi
v nasprotju z danim soglasjem, vse dotlej, dokler ne bi graditelj pridobil
ustreznega soglasja. Zato naj bi obravnavani osnutek dopolnili v tem smislu.
(Delegata občin Grosuplje in Tolmin.)
V zvezi z dilemo, kje naj bo organizirana sanitarna inšpekcija, ali pri
zdravstvenih ustanovah, ali pri upravi, je bilo izraženo mnenje, da mora biti
pri upravi, ker je njena osnovna naloga varstvo zakonitosti, pri tem pa bi morala
tesno sodelovati z zdravstvenimi ustanovami (mesto Ljubljana).
Pripombe k posameznim členom:
3. člen : Glede na to, da bi morali načrti za prostorsko urejanje in zazidalni načrt vsebovati bistvene elemente varstva človekovega okolja, kot je
komunalna opremljenost zemljišč, varstvo zraka pred onesnaženjem, varstvo
prebivalstva pred hrupom, pripadajoče rekreacijske površine ter vse potrebne
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lokacije za zdravstveno, otroško in starostno varstvo, preskrbo prebivalstva
z živili in drugo, je bilo izraženo mnenje, da bi bilo potrebno prvo točko tega
člena dopolniti tako, da bi se glasila:
»1. načrti za prostorsko urejanje, nad lokacijo in graditvijo oziroma rekonstrukcijo in uporabo objektov gospodarske in druge dejavnosti, stanovanjskih
hiš in drugih stavb, pokopališč, objektov za preskrbo z vodo ter odvajanje
odplak in drugih odpadnih snovi.«
Iz tega pa vsebinsko sledi, da je treba dopolniti tudi 11. člen, v katerem
naj bi prvo in drugo alineo nadomestili z besedilom:
»— k načrtom in spremembam načrtov za prostorsko urejanje, razen k zazidalnim načrtom in urbanističnim redom, za katere daje poprejšnje soglasje
občinska sanitarna inšpekcija,
— daje poprejšnje soglasje k odločbam o lokaciji ter o gradnji, o gradbenem
in uporabnem dovoljenju za zgraditev objektov in naprav za proizvodnjo in
uporabo nuklearne energije, zgraditev drugih industrijskih objektov in dozidavo,
nadzidavo ter rekonstrukcijo obstoječih industrijskih objektov, v katerih se
opravlja produkcijski proces.«
Ti predlogi so bih utemeljeni s tem, da s sedanjo formulacijo 3. in 11. člena
osnutka zakona o sanitarni inšpekciji ni zagotovljen zdravstveni nadzor nad
izdelavo načrtov za prostorsko urejanje, ki so osnova za izdajo določb o lokaciji, gradbenem in uporabnem dovoljenju za posamezni objekt. Na ta način je
onemogočen preventivni sanitarni poseg na posameznem področju, saj pripombe
inšpekcije v postopku za pridobitev lokacije niso utemeljene, ker že zazidalna
zasnova ali drugi elementi načrta za prostorsko urejanje lahko vsebujejo bistvene pomanjkljivosti in to pogojuje izdajo negativne odločbe (mesto Ljubljana).
7. člen : Glede profila sanitarnega inšpektorja bi bilo treba razmisliti
o tem, da se na tako delovno mesto lahko sprejme tudi delavca s srednjo
strokovno izobrazbo, vendar naj se to pogoji z dolgoletnimi izkušnjami iz stroke.
Danes se namreč na razpise za zasedbo delovnih mest sanitarnih inšpektorjev
ne javljajo ustrezni kadri (mesto Ljubljana).
8. člen: V razpravi je bila dana podpora določilu drugega odstavka
tega člena osnutka, s katerim je republiškemu sekretarju za zdravstvo in
socialno varstvo prepuščeno, da določi minimalni kadrovski normativ za delovna
mesta v sanitarni inšpekciji, kajti na ta način bo zagotovljeno zadostno in
učinkovito sanitarno in zdravstveno varstvo na področju dela sanitarne inšpekcije (mesto Ljubljana).
9. člen : Glede na to, da je občinski organ sanitarne inšpekcije pristojen
po tem členu tudi za nadzorstvo nad vodami, ki so napeljane čez območje
dveh ali več občin, medtem ko je temeljni zakon o sanitarni inšpekciji to
pristojnost dajal republiškemu organu, prav tako pa je bilo določeno tudi v
sedanjem republiškem zakonu o sanitarni inšpekciji, je bilo v razpravi izraženo
mnenje, naj bi nadzorstvo nad vodami, ki so napeljane čez območja dveh ali
več občin, še nadalje ostalo v pristojnosti republiškega sanitarnega inšpektorata.
Nadzorstvo občinske sanitarne inšpekcije o teh primerih namreč ne bi bilo
učinkovito, saj posamezna občinska pristojnost ne bi mogla po upravni poti
vplivati na higienske razmere celotnega vodnega sistema. (Trebnje)
11. čl en : V tem členu je v tretji alinei določeno, da republiški sanitarni
inšpektorat daje soglasje k določbam o lokaciji ter gradbenemu in uporabnemu
dovoljenju za vse nove objekte vodovodnega sistema. Izraženo je bilo mnenje,
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naj bi v republiški pristojnosti ostalo le nadzorstvo nad graditvijo vodovodov
za dve ali več občin, nadzorstvo nad graditvijo ostalih vodovodov pa naj bi
ostalo v pristojnosti občin. Po določilu osnutka bi bilo namreč tudi za gradnjo
malih vaških vodovodov in vodovodov za napajanje skupine objektov potrebno
predhodno republiško soglasje, kar pa bi postopek oteževalo. Na ta način pa
bi lahko tudi iniciativo za take gradnje, ki jo dajo posamezni občani, izgubili,
preden bi ta soglasja dobili (Trebnje).
20. člen : V razpravi je bil dan predlog, da se ta člen dopolni tako, da
bi bilo iz njega razvidno, da morajo organi sanitarne inšpekcije v primeru, da
pri svojem delu naletijo na nepravilnosti s področja dela drugih inšpekcij, o tem
obvezno obvestiti pristojne inšpekcije (mesto Ljubljana).
24. č 1 e n : K drugemu odstavku 2. točke tega člena je bila dana pripomba,
da je zagrožena kazen za odgovorno osebo temeljne ali druge organizacije
združenega dela oziroma pravne osebe prenizko odmerjena in predlagano, da
se zviša vsaj na 1000 dinarjev (mesto Ljubljana).
Št.: 53-4/72
Ljubljana, 7. 11. 1972
POROČILA
Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora
skupščine SR Slovenije je na, seji dne 3. septembra 1972 obravnaval osnutek
zakona o sanitarni inšpekciji, ki ga je skupščini predložil v obravnavo izvršni
svet.
V načelni razpravi so člani odbora ugotovili, da sloni zakonski osnutek
v svojih bistvenih načelnih vprašanjih na dosedanjem konceptu, zlasti kar
zadeva naloge, ki jih opravlja sanitarna inšpekcija. Jasno je, da se sanitarna
inšpekcija ne sme izolirati od splošne organizacije zdravstvene dejavnosti, zato
pa mora sodelovati s splošno zdravstveno službo, zlasti z zavodi za zdravstveno
varstvo. Programe svojega dela mora usklajevati in koordinirati s programi
splošnega zdravstvenega varstva, ki se sprejemajo v določeni družbenopolitični
skupnosti. Da bo izvajala svoje naloge, pa mora nadzirati izvajanje vseh predpisanih ukrepov, ki so določeni za uresničevanje zdravstvenega varstva po posebnih predpisih.
V nadaljevanju razprave so poslanci obravnavali tudi mnenje republiškega
medicinskega sveta iz Ljubljane z dne 13. oktobra 1972, v katerem predlaga,
da se osnutek zakona sprejme z dopolnitvijo, da naj v pristojnost sanitarne
inšpekcije spada tudi varstvo narave. Člani odbora so podprli navedeno mnenje
s tem, da naj predlagatelj to stališče prouči, kolikor posamezne določbe zakonskega osnutka v bistvu že ne zajemajo te pristojnosti.
Ko so člani odbora obravnavali posamezne določbe osnutka zakona, pa so
soglasno izrazili naslednje pripombe, predloge in stališča:
K 6.členu: V skladu s konceptom razvoja inšpekcijskih služb se daje
vsa podpora stališču predlagatelja, ki dopušča v tretjem odstavku tega člena
samo možnost, da zavodi za zdravstveno varstvo ali drugi strokovno usposobljeni zavodi opravljajo samo posamezna strokovna opravila (izvedenska
opravila) za potrebe sanitarne inšpekcije. Omenjenim zavodom na noben način
ni mogoče dopustiti, da bi opravljah kakršnakoli inšpekcijska opravila nad
izvrševanjem zakonov in drugih predpisov s področja sanitarnega, higienskega
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in epidemiološkega varstva občanov in nadzorstvo nad izvajanjem predpisanih
ukrepov.
V prvi vrsti tretjega odstavka je treba besedo »organizacija« zamenjati
z besedo »opravila«.
K 11. členu : Predlagatelj naj prouči vsebino tretje alinee prvega odstavka tega člena. Res so vodovodni sistemi pomembni objekti, ki lahko škodljivo vplivajo na zdravje, vendar se postavlja vprašanje, ali bo republiški
sanitarni inšpektorat v vsakem posameznem primeru, ko gre za vodovodni sistem
dveh ah treh vaških hiš, v fizičnem smislu sposoben vršiti inšpekcijsko nadzorstvo z dajanjem poprejšnjega soglasja k odločbam o lokaciji ter o gradbenem
in uporabnem dovoljenju za tako majhne objekte vodovodnega sistema.
K 19. členu : Zadnji del drugega odstavka naj se prouči zaradi večje
jasnosti. Sanitarni inšpektorji morajo varovati poslovno skrivnost za vse tiste
podatke in dokumente, za katere je v eksternih in internih aktih določeno, da
so poslovna skrivnost. Zato bi bilo primerneje, da se besedilo: »se štejejo po
svoji naravi kot« nadomesti z besedo »so«. Obenem naj se prouči tudi možnost
uvedbe sankcije za prekršitev poslovne tajnosti.
K 21. členu: V drugem odstavku naj se določi, kdo izda izkaznico
sanitarnemu inšpektorju, nato pa šele njen obrazec in način izdajanja.
K 24. č 1 e n u : V drugem in tretjem odstavku naj se posebni maksimum
denarne kazni zviša na 5000 dinarjev. 2e dosedaj sta bili omenjeni kazni 1000
dinarjev tako, da ju je treba v skladu s spremenjenimi razmerami zvišati tako,
kakor se predlaga v tej pripombi.
K 25. č 1 e n u : V tretji vrsti se beseda »varstveni« nadomesti z besedo
»varnostni«. Pripomba je v bistvu redakcijskega značaja, vendar pa je potrebna
zaradi terminološkega usklajevanja med kazenskim zakonikom in zakonom
o prekrških.
K 26. členu: Rok, v katerem morajo sanitarni inšpektorji pridobiti
ustrezno izobrazbo, če hočejo ostati na teh delovnih mestih, je prekratek. Zato
odbor predlaga, da se ta rok podaljša do konca leta 1975. Računati je treba
z močno obremenjenostjo teh organov, poleg tega pa mora biti rok primeren
tudi iz vidika trajanja izobraževanja.
Odbor predlaga, da republiški zbor osnutek zakona sprejme s tem, da
predlagatelj pri pripravi predloga zakona upošteva zgoraj iznesene pripombe,
predloge in stališča.
Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen član odbora
Stane Petek.
Št.: 53-4/72
Ljubljana, 6. 11. 1972

Odbor republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo je na seji dne
26. oktobra 1972 obravnaval osnutek zakona o sanitarni inšpekciji, ki ga je
skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet in poročilo k osnutku zakona, ki
ga je predložil republiški medicinski svet.
Odbor je v načelni razpravi ugotovil, da je osnutek zakona izdelan na
podlagi 14. točke 13. člena in 36. točke 19. b člena ustavnega zakona za izvedbo
ustavnih amandmajev od XXV do Lil k ustavi SR Slovenije.
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Pri podrobni obravnavi besedila osnutka zakona so bile dane naslednje
pripombe:
K 3. členu: V prvi vrsti prvega odstavka naj se beseda »-zdravstveno«
nadomesti z besedo »sanitarno«.
1. točka prvega odstavka naj se uskladi z 11. členom predlaganega zakona,
ki določa, da se sanitarno nadzorstvo opravlja le na objektih, za katere je potrebno lokacijsko in gradbeno dovoljenje.
Dikcija 6. točke prvega odstavka naj se točneje opredeli. Področje dajanja
zdravil v promet bo urejeno z zveznim zakonom.
K 5. členu : V drugem odstavku naj se črta besedilo »posebno še glede
uresničevanja tistega dela zdravstvenega varstva, ki zadeva področje sanitarne
inšpekcije«.
Razumljivo je, da bodo organi sanitarne inšpekcije opravljali in s tem
v zvezi sodelovali z zdravstvenimi delovnimi organizacijami in zavodi za zdravstveno varstvo pri uresničevanju tistih nalog, ki so v njihovi pristojnosti.
Z določbo tretjega odstavka so dana republiškemu sekretarju za zdravstvo
in socialno varstvo preširoka pooblastila.
K 6. členu: V tretjem odstavku naj se v prvi vrsti beseda »organizacija« nadomesti z besedo »opravila«.
Pripomba je redakcijskega značaja.
K 7. členu : Predlagatelj naj ponovno prouči vprašanje pogojev, ki jih
mora izpolnjevati oseba, da bi bila lahko imenovana za republiškega sanitarnega inšpektorja. Pri tem naj primerja strokovnost in težino dela republiškega
in občinskega sanitarnega inšpektorja ter upošteva pravice in dolžnosti, ki jih
ima republiški sanitarni inšpektorat nasproti organu Občinske sanitarne inšpekcije.
K 10. členu: V 5. točki naj se beseda »terminalnimi« nadomesti z besedo »termalnimi«.
Pripomba je redakcijskega značaja.
K 11. členu: Šesta alinea naj se dopolni z besedilom »magistralnih in
hitrih cest«.
Po mnenju odbora mora republiški sanitarni inšpektorat dajati soglasje
k potrebnim odločbam za gradnjo magistralnih in hitrih oest.
K 12. č 1 e n u : Odbor se strinja s pripombo predlagatelja, da se ta člen
črta.
K 18. člen u : Odbor se strinja s pripombo predlagatelja, da se v prvem
odstavku besedilo »organu samoupravljanja organizacije« nadomesti z besedilom »samoupravnemu organu«, v drugem odstavku v drugi vrsti pa črta
besedilo »organizacij združenega dela in drugih organizacij«.
K 19. č 1 e n u : Odbor se strinja s pripombo predlagatelja, da se v drugem
odstavku v tretji vrsti črta besedilo »po svoji naravi«.
K 20. č 1 e n u : Odbor se strinja s pripombo predlagatelja, da se v zadnji
vrsti črta besedilo »z ustreznimi mnenji in predlogi«.
K 24. člen u : Odbor se strinja s pripombami predlagatelja, da se:
— v prvem odstavku višina denarne kazni »10 000« nadomesti s »30 000«;
— v drugi vrsti 1. točke prvega odstavka besedilo »organ, ki je pristojen
za sanitarno inšpekcijo«, nadomesti z besedilom »organ sanitarne inšpekcije«;
— v zadnji vrsti 1. točke prvega odstavka v skladu s prejšnjimi pripombami
našteti členi »13., 14. in 15. člen« nadomestijo z »12., 13. in 14. člen«;
— v drugem odstavku višina denarne kazni »500« nadomesti s »3000«;
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— v tretjem odstavku višina denarne kazni »500« nadomesti s »5000«.
K 26. č 1 e n u : Odbor se strinja s pripombo predlagatelja, da se rok, do
katerega lahko sanitarni inšpektorji, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 7. člena tega
zakona, ostanejo na svojih delovnih mestih »do konca leta 1973«, podaljša za
eno leto in sioer do konca leta 1974.
K 27. členu : Odbor se strinja s pripombo predlagatelja, da se rok »do
30. aprila 1973« nadomesti z rokom »do 31. marca 1973«.
K 28. č 1 e n u : Odbor se strinja s pripombama predlagatelja, da se:
— prva točka prvega odstavka črta;
— v drugi točki prvega odstavka besedilo »navodilo za izkaznice« nadomesti
z besedilom »navodilo o izkaznici«.
Odbor predlaga republiškemu zboru, naj osnutek zakona sprejme in pri
tem upošteva dane pripombe.
Za poročevalca na seji republiškega zbora je odbor določil poslanca Borisa Jarca.
St.: 53-4/72
Ljubljana, 30. 10. 1972

Odbor socialno-zdravstvenega zbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje
je na seji dne 30. oktobra 1972 obravnaval osnutek zakona o sanitarni inšpekciji,
ki ga je skupščini predložil izvršni svet.
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da se po 14. točki 13. člena ustavnega zakona
za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije uporablja
v SR Sloveniji temeljni zakon o sanitarni inšpekciji do izdaje republiškega zakona, ki pa se mora uskladiti z ustavnimi amandmaji do 31. decembra 1972.
V načelni obravnavi k osnutku zakona je bilo poudarjeno, da gre pri predloženem osnutku zgolj za usklajevanje z ustavnim zakonom za izvedbo ustavnih
amandmajev ter drugi vidiki niso bili ali pa so bili premalo upoštevani. Zlasti
ni bila opravljena s strokovnega vidika bodoča ureditev sanitarne inšpekcije.
V nadaljevanju razprave je odbor pripomnil, da je izpuščeno varstvo okolja
kot zelo pomemben dejavnik, ki prav tako spada v pristojnost sanitarne inšpekcije ter da ni predvideno sodelovanje sanitarne inšpekcije na področju urbanizma.
Pri podrobni obravnavi besedila osnutka zakona so bile dane naslednje pripombe in predlogi:
K 3. členu : Izraženo je bilo mnenje, naj bi bili pod sanitarnim nadzorstvom tudi urbanistični programi.
K 5. členu : V definicijo zadnjega odstavka tega člena naj se vnesejo
zadevni elementi iz obrazložitve, da bi zaradi jasnosti bila nakazana poglavitna
usmeritev dopolnilnega predpisa.
K 6. členu : V prvi vrsti tretjega odstavka naj se beseda »organizacija«
nadomesti z besedo »opravila«.
Pripomba je redakcijskega značaja.
V tretjem odstavku tega člena je treba opredeliti pojem »posebno pooblastilo«, ker dopušča dvome in različna tolmačenja glede na pojem »pooblaščenega
zavoda« v drugem odstavku 16. člena osnutka zakona.
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Opredelitev obeh navedenih pojmov je potrebna, da ne bi v praksi prišlo
do nejasnosti in različnih tolmačenj.
K 7. č 1 e n u : Ponovno je treba proučiti vprašanje strokovne izobrazbe
za imenovanje republiškega in občinskega sanitarnega inšpektorja. Izraženo je
bilo mnenje, da je treba dvigniti strokovni nivo sanitarne inšpekcije, zato naj
bodo vodje le zdravniki. Izhodišče je, da je sanitarna inšpekcija zdravstvena
dejavnost ter naj zato veljajo isti kriteriji kot v zdravstvu. Temu ustrezno naj
se zato spremeni in dopolni drugi in tretji odstavek tega člena.
Sedanji tretji odstavek naj postane zadnji odstavek, ker se nanaša tako
na republiške kot na občinske sanitarne inšpektorje.
K 8.členu: V prvi vrsti prvega odstavka naj se črta besedilo »delovnih
mest« in nadomesti z besedo »zaposlenih«.
Izraženo je bilo mnenje, da je treba podrobneje opredeliti pojem »delovno
mesto« iz prvega odstavka tega člena in »minimalni kadrovski normativ za
delovna mesta« iz drugega odstavka tega člena. V obeh primerih gre za število
zaposlenih in ne za število delovnih mest. Ce pa je v prvem odstavku mišljena struktura delovnih mest, potem je treba v tem smislu spremeniti ali
dopolniti ta odstavek 8. člena.
K 10. č 1 e n u : V peti točki naj se beseda »stacionarnimi« nadomesti
z besedo »bolnišničnimi«, beseda »terminalnimi« pa z besedo »termalnimi«.
Pripomba je redakcijskega značaja.
K 13. členu : V sedmi točki, naj se za vejico doda besedilo: »tal in
zraka«.
Izraženo je bilo mnenje, naj imajo organi sanitarne inšpekcije pri izvrševanju nadzorstvenih nalog v mejah svoje pristojnosti pooblastila, da odredijo
potrebne higiensko tehnične ukrepe za varstvo ne le pitne vode, temveč tudi
tal in zraka.
K 19. čl nu : V zadnji vrsti drugega odstavka naj se črta besedilo »po
svoji naravi«.
Sanitarni inšpektorji morajo varovati poslovno skrivnost za vse tiste podatke in dokumente, ki se štejejo kot poslovna skrivnost.
K 20. č 1 e n u : V četrti vrsti naj se za besedo »organe« postavi pika in
kot nepotrebno črta preostalo besedilo.
Ob zaključku je odbor sprejel predloženi osnutek zakona in se zavzel za
dopolnitev v smislu danih pripomb in predlogov ter predlaga socialno-zdravstvenemu zboru, da ga tudi sprejme.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca dr. Dušana Misa.
St.: 53-4/72
Ljubljana, 3. 11. 1972

Komisija za varstvo okolja skupščine SR Slovenije je na seji 30. oktobra
1972 obravnavala osnutek zakona o sanitarni inšpekciji, ki ga je skupščini
SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet.
Osnutek zakona je izdelan na osnovi 14. točke 13. člena in 36. točke 19. b
člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev od XXV do Lil
k ustavi SR Slovenije. Predloženi zakon o sanitarni inšpekciji zajema tudi
varstvo okolja, kar pa je po mnenju komisije predlagatelj premalo upošteval
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pri sestavi zakona, ki izhaja iz obstoječih predpisov in prinaša le nekaj novitet.
Dosedanja ureditev sanitarne inšpekcije se je izkazala kot premalo učinkovita,
kar je tudi posledica neustreznih odnosov, v katerih je organizirana kot del
uprave in tako izpostavljena raznovrstnim pritiskom. Ta problem bi se lahko
rešil s tem, da bi delo sanitarne inšpekcije opravljala zdravstvena služba v celoti,
ki deluje v strokovno neodvisnih zdravstvenih organizacijah pod nadzorstvom
strokovnjakov; ukrepe, ki nimajo strokovnega značaja, pa bi bilo umestno
prepustiti službi javne varnosti. Ker pa taka rešitev po pojasnilu predstavnika
predlagatelja ne bi bila v skladu z našim pravnim sistemom, komisija pri tem
ni vztrajala; predlaga pa, da se v tem smislu poudari v zakonu nujnost koordinacije dela sanitarne inšpekcije in zavodov za zdravstveno varstvo.
Komisija meni, da mora biti tudi sicer zakon koncipiran tako, da bomo
z, njim zagotovili organizacijsko enotnost, moč in materialno neodvisnost te
službe ter ji zagotovili primerno kvalificirane kadre. Na področju republike naj
se sprejme enotne kriterije ter normative.
V razpravi po členih so bile predlagane naslednje pripombe:
K 1. členu: Ze v 1. členu je treba poudariti, da je aktivno varstvo
okolja funkcija sanitarne inšpekcije. Zato naj se v predzadnji vrsti za besedilom »zdravstvenega varstva« doda besede »in varstva okolja«.
K 2. členu: Iz istega razloga kakor v 1. členu naj se dopolni besedilo
' prvega odstavka 2. člena tako, da se črta piko, stavek pa nadaljuje z: »in okolja
v zdravstvenem pogledu.«
K 3. členu : Sanitarna inšpekcija mora biti osnoven organ za varstvo
okolja, zato meni komisija, da je ena njenih najpomembnejših funkcij tudi
sodelovanje pri odločitvah o makro- in mikrolokacijah. Zato predlaga, da se
v prvem odstavku tega člena doda nova 1. točka, ki naj glasi: »1. urbanistični
plani in programi ter zazidalnimi načrti;«
K 4. členu: V tem členu je treba po mnenju komisije postaviti dvojno
odgovornost sanitarnih inšpektorjev. Ena je, da postopajo v skladu z zakonom
ter drugimi predpisi, druga pa, da so za svoje delo tudi strokovno odgovorni.
Zato naj se drugi odstavek dopolni tako, da se v drugi vrsti za besedo »samostojno« črta podpičje, stavek pa nadaljuje z: »v okviru zakona in drugih predpisov.« Zadnji odstavek pa se spremeni tako, da se glasi: »inšpektorji so za svoje
delo strokovno odgovorni republiškemu sekretariatu za zdravstvo in socialno
varstvo«.
S tako dopolnitvijo je tudi bolj utemeljen drugi odstavek 5. člena.
K 5. členu: 1. Komisija meni, da morajo organi sanitarne inšpekcije
najtesneje sodelovali tudi z ostalimi organi za varstvo okolja, zato predlaga
dopolnitev prvega stavka v drugem odstavku tako, da se v tretji vrsti za besedo
»varstvo« podpičje nadomesti z vejico, stavek pa nadaljuje z: »komisijami in
skupnostmi za varstvo okolja v občinah, regijah in republiki«.
2. V tretji vrsti naj se termin »usklajevati morajo« nadomesti z »usklajujejo«. Pripomba je redakcijskega značaja.
K 6. členu: 1. V drugem odstavku je besedilo nejasno, zato predlaga
komisija, da se v četrti vrsti za besedo »inšpekcija« postavi piko, naslednji
stavek pa naj glasi: »V republiki opravlja sanitarno inšpekcijo republiški sanitarni inšpektorat (v nadaljnjem besedilu: organi sanitarne inšpekcije).«
2. V tretjem odstavku se besedo »organizacija« nadomesti z »opravila«. Gre
očitno za napako pri prepisovanju.
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K 7.členu: 1. Pogoj za izvajanje tega zakona so visokio strokovni kadri,
zato meni komisija, da je treba črtati drugi odstavek, ker določbe v njem omogočajo zniževanje strokovnega nivoja.
2. V tretjem odstavku naj se črta besedilo v oklepaju, ker je spekter
delovanja sanitarne inšpekcije tako širok, da ni mogoče našteti vseh strokovnjakov, ki lahko opravijo specialne naloge sanitarnega nadzorstva.
K 8. č 1 e n u : Komisija podpira predlog predlagatelja, ki ga vsebuje drugi
odstavek, Meni, da morajo biti normativi v republiki enotni, ker želimo učinkovito službo.
K 11. členu: 1. Poprejšnje soglasje republiškega sanitarnega inšpektorata za opravila iz tega člena more biti po mnenju komisije obvezno in sankcionirano. Poleg tega je treba člen dopolniti glede na pripombo komisije k 3. členu.
Zato naj se prvi odstavek glasi: »Republiški sanitarni inšpektorat daje obvezno
poprejšnje soglasje k urbanističnim planom, programom, zazidalnim načrtom
ter k odločbam . . .«.
Neizpolnjevanje te določbe pa je treba vsekakor sankcionirati, ker je sicer
sanitarna inšpekcija pri teh posegih brez moči.
2. Besedilo šeste alinee naj se dopolni še s cestnim prometom tako, da bo
zajet promet v celoti.
K 13. členu : Ker postaja hrup v sodobni civilizaciji zaradi negativnih
vplivov na človeka vedno večji problem, naj se v četrti vrsti druge točke
naštejejo v oklepaju najpomembnejše pomanjkljivosti: »(hrup, mikroklima,
razsvetljava)«, v naslednji vrsti pa se za besedo »ljudi« doda besedilo: »in
okolje v fizičnem in psihičnem pogledu«.
K 18. členu : V drugem odstavku je potrebno sanitarnim inšpektorjem
naložiti dolžnost, da obveščajo samoupravne organe tudi o škodljivih pojavih
v zvezi z varstvom okolja tako, da se na koncu odstavka črta pika, stavek pa
nadaljuje z: »in varstvo okolja«.
K V. poglavju: 1. V tem poglavju naj predlagatelj določi sankcije za
nespoštovanje določb, ki izhajajo iz pripombe komisije k 11. členu.
2. Tudi sicer so po mnenju komisije določene za kršitelje zakona prenizke
kazni, zato naj predlagatelj prouči možnost za določitev višjih kazni.
Komisija predlaga pristojnima zboroma, da sprejmeta osnutek zakona o
sanitarni inšpekciji skupaj s predloženimi pripombami.
Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen inž. Miloš Polič,
za poročevalca na seji socialno-zdravstvenega zbora pa Albin Pečavar.
Št.: 53-4/72
Ljubljana, 31. 10. 1972

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 24.
oktobra 1972 obravnavala osnutek zakona o sanitarni inšpekciji, ki ga je skupščini predložil izvršni svet.
V načelni razpravi komisija k osnutkom zakona ni imela pripomb. Ugotovila
je, da je osnutek zakona izdelan na podlagi 14. točke 13. člena in 36. točke
19. b člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k
ustavi SR Slovenije.
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Pri podrobni obravnavi besedila osnutka zakona so bile dane naslednje
pripombe:
k 3. č 1 e n u : Izraženo je bilo mnenje, da bi bilo treba natančneje določiti,
nad katerimi objekti oziroma stavbami naj bi sanitarna inšpekcija izvajala
zdravstveno nadzorstvo. Po sedanji dikciji bi morala sanitarna inšpekcija izvajati to nadzorstvo nad vsemi objekti oziroma stavbami, kar pa glede na
kadrovske zmogljivosti ne bo zmogla. Morda bi kazalo omejiti zdravstveno
nadzorstvo le na tiste stavbe, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje.
K 5. č 1 e n u : V četrti vrsti prvega odstavka naj se beseda »organizaciji«
nadomesti z besedo »organizacijah«.
Pripomba je redakcijskega značaja.
K 6. členu: V tretjem odstavku naj se v prvi vrsti beseda »organizacija«
nadomesti z besedo »opravila«.
Pripomba je redakcijskega značaja.
K 7. členu : Predlagatelj naj ponovno prouči vprašanje pogojev, ki jih
mora izpolnjevati oseba, da bi bila lahko imenovana za republiškega glavnega
sanitarnega inšpektorja, republiškega sanitarnega inšpektorja oziroma za občinskega sanitarnega inšpektorja. Pri tem naj predvsem upošteva strokovnost in
težino dela republiškega oziroma občinskega sanitarnega inšpektorja ter pravice in dolžnosti, ki jih ima republiški sanitarni inšpektorat nasproti organu
občinske sanitarne inšpekcije. Po mnenju večine članov komisije predlagana
rešitev v zadnjem odstavku ni sprejemljiva, ker se za občinskega sanitarnega
inšpektorja predvidevajo isti pogoji kot za republiškega glavnega sanitarnega
inšpektorja in republiške sanitarne inšpekctorje s tem, da je za občnskega sanitarnega inšpektorja lahko imenovan tudi višji sanitarni tehnik z opravljenim
strokovnim izpitom.
Sedanji tretji odstavek naj postane zadnji odstavek, ker se nanaša tako na
republiške kot občinske sanitarne inšpektorje.
K 8. č 1 e n u : Pri določitvi števila delovnih mest v občinskem organu
sanitarne inšpekcije ni mogoče upoštevati tudi obveznosti, da morajo biti vsi
objekti, ki so pod sanitarnim nadzorstvom, najmanj enkrat letno pregledani,
če taka obveznost ne temelji na zakonu. Iz predloženega zakona namreč ne
izhaja, da bi morali biti objekti, ki so pod sanitarnim nadzorstvom, najmanj
enkrat letno pregledani. Kolikor tega v zakonu ne bomo predvideli, je treba
črtati drugi stavek v prvem odstavku tega člena.
Rešitev, predlagana v drugem odstavku, ni povsem jasna. Predlagatelj naj
ponovno prouči, kaj je potrebno ukreniti, da bi bila kadrovska zasedba v občinskih organih sanitarne inšpekcije takšna, da bi lahko izpolnjevali naloge, za
katere so zadolženi. Po sedaj predlagani rešitvi republiški sekretar za zdravstvo
in socialno varstvo ne more izdati predpisa, ki bi bil obvezen za občine pri
določanju števila delovnih mest v občinskem organu sanitarne inšpekcije, pač
pa lahko z neobveznim aktom pomaga občinskim skupščinam pri oblikovanju
ustreznih kriterijev glede sistemizacije delovnih mest in organizacije službe
sanitarne inšpekcije.
K 10. č 1 e n u : V 5. točki naj se beseda »stacionarnimi« nadomesti z besedo »bolnišničnimi«, beseda »terminalnimi« pa z besedo »termalnimi«.
Pripomba je redakcijskega značaja.
K 11. č 1 e n u : Izražen je bil pomislek o tem, naj bi republiški sanitarni
inšpektorat dajal poprejšnje soglasje k odločbam o uporabnem dovoljenju za
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izpuščanje in odvajanje odplak in drugih odpadnih snovi iz naselij (četrta alinea). Tako soglasje naj bi dajal občinski organ sanitarne inšpekcije.
K 12. členu : Ni sprejemljiva v drugem odstavku predlagana rešitev,
naj bi republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo v soglasju z republiškim sekretarjem za finance izdal natančnejše predpise o stroških sanitarnega
nadzorstva nad gradnjami iz prvega odstavka tega člena. Vprašljivo je, ali je
taka rešitev v skladu z našim ustavnim in pravnim sistemom. Ustavni amadmaji namreč določajo, da se sredstva za delo državnih organov in s tem tudi
inšpekcijskih organov zagotavljajo s pobiranjem davkov. Zaračunavanje stroškov za konkretna opravila ni v skladu z naravo dela uprave; upravni organi
pa lahko zaračunavajo takso v skladu z obstoječimi predpisi. Torej predlagana
rešitev ni sprejemljiva ne glede na to, da sedanji predpisi dovoljujejo zaračunavanje stroškov sanitarnega nadzorstva.
K 18. členu: V prvem odstavku je treba, glede na to, da je v drugem
odstavku govora o organizacijah združenega dela in o drugih organizacijah,
jasno določiti, katerim organizacijam je treba predložiti odločbo.
K 19. členu : V drugem odstavku naj se določi, da morajo sanitarni
inšpektorji varovati poslovno skrivnost, za katero so izvedeli pri izvrševanju
sanitarnega nadzorstva v organizacijah iz prvega odstavka.
K 20. č 1 e n u : V četrti vrsti naj se za besedo »organ« postavi pika in kot
nepotrebno črta preostalo besedilo.
K 24. č 1 e n u : Predlagatelj naj ponovno prouči, ali predlagane kazni
ustrezajo, saj so izvzemši za fizično osebo, določene kazni v isti višini, kot sa
bile z zakonom iz leta 1965. Fizična oseba se po predlogu kaznuje z denarno
kaznijo do 500 dinarjev, po sedaj veljavnem zakonu pa se je fizična oseba za
tak prekršek kaznovala z denarno kaznijo do 1000 dinarjev.
K 26. členu : Izražena je bila pripomba, da rok do konca leta 1973
verjetno ni realen.
K 27. č 1 e n u : Izvršilne predpise lahko izda sekretar, ne pa sekretariat.
Glede na določbo drugega odstavka 21. člena ustavnega zakona za izvedbo
ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije je treba predvideti
rok do 31. marca 1973.
Glede na pripombo k drugemu odstavku 12. člena v bodoče ne bi mogel
več veljati pravilnik o načinu in stroških sanitarnega nadzorstva, omenjen v
1. točki tega člena.
Št.: 53-4/72
Ljubljana, 25. 10. 1972
OSNUTEK ZAKONA
o zavodu SR Slovenije za zdravstveno varstvo
1. člen
Zavod SR Slovenije za zdravstveno varstvo (v nadaljnjem besedilu: zavod)„
ki je bil ustanovljen z odločbo o ustanovitvi centralnega higienskega zavoda
(Uradni list LRS, št. 19-98/51) in pozneje reorganiziran v skladu s šestim odstavkom 54. in 117. člena zakona o zdravstvenem varstvu in organizaciji zdravstvene službe v LRS (Uradni list LRS, št. 9-89/61), nadaljuje svoje delo v skladu
s tem zakonom.
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2. člen

Zavod je zdravstvena delovna organizacija za socialno medicino in organizacijo zdravstvenih dejavnosti, za zdravstveno statistiko in evidenco, za splošno
epidemiologijo in epidemiologijo nalezljivih bolezni, za področje higiene in za
zdravstveno prosveto in vzgojo, kolikor imajo te dejavnosti splošen in skupen
pomen za SR Slovenijo.
Zavod je strokovno funkcionalni vrh za socialno-medicinske dejavnosti v
SR Sloveniji.
(Varianta k drugemu odstavku: »Zavod je strokovno najvišje organizirana
zdravstvena delovna organizacija za socialno-medicinske in higiensko-epidemiološke dejavnosti v SR Sloveniji«),
Ustanovitelj zavoda je SR Slovenija.
Sedež zavoda je v Ljubljani.
3. člen
Zavod spremlja in proučuje zdravstvene in higienske razmere prebivalstva
na območju SR Slovenije in izvaja higiensko-epidemiološke ukrepe ter daje
pristojnim organom in organizacijam ustrezne predloge.
Pri opravljanju nalog iz prejšnjega odstavka zavod predvsem:
— pripravlja metodološke osnove za programiranje zdravstvenega varstva
in sestavlja program zdravstvenega varstva:
— zbira in obdeluje zdravstveno statistične informacije in podatke po
republiških in zveznih predpisih;
— spremlja zdravstveno stanje prebivalstva zlasti zdravstveno bolj ogroženih skupin ter skrbi za izboljšanje zdravstvenih razmer;
— organizira sam ali v sodelovanju z drugimi pooblaščenimi organizacijami
strokovno izpopolnjevanje zdravstvenih delavcev in vodi evidenco strokovnega
izpopolnjevanja zdravstvenih delavcev;
— skrbi za obvladovanje higiensko-epidemioloških razmer v SR Sloveniji;
— koordinira strokovno delo med zavodi za zdravstveno varstvo na območju SR Slovenije;
— izdaja publikacije s svojega delovnega področja.
Zavod opravlja tudi druge naloge, ki jih v okviru zavodovih dejavnosti iz
2. člena tega zakona določata zakon, statut zavoda ali pa nalagajo skupščina
SR Slovenije in njeni organi ter izvršni svet skupščine SR Slovenije in republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo.
4. člen
Zavod skrbi za razvijanje preventivnega zdravstvenega varstva na svojem
delovnem področju ter sklepa v ta namen pogodbe oziroma v skladu z zakonom o zdravstvu ter o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah
zdravstvenega varstva sodeluje pri sklepanju samoupravnih sporazumov z
družbenopolitičnimi skupnostmi, skupnostmi zdravstvenega zavarovanja ter
z delovnimi in drugimi organizacijami.
Zavod je na svojem delovnem področju na podlagi pogodb in naročil strokovno tehnična baza za pooblaščene organe in organizacije, ki pripravljajo
zdravstveno strokovne osnove in predloge za določanje zdravstvene politike in
razvoja zdravstvenega varstva v SR Sloveniji.
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Zavod lahko opravlja zdravstvene in druge storitve s svojega delovnega
področja, zlasti s področja laboratorijskih dejavnosti, tudi po naročilu zdravstvenih in drugih delovnih organizacij ter občanov.
5. člen
Zavod je klinična ustanova na področju socialno-medicinskih dejavnosti.
(Variantni dostavek: »in higiensko-epidemioloških dejavnosti-«).
6. člen
Zavod ima notranjo enoto za opravljanje raziskovalnega dela na področju
socialno-medicinskih in higiensko-epidemioloških panog.
Enota iz prejšnjega odstavka mora izpolnjevati pogoje iz 21. člena zakona
o raziskovalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 26-148/70).
7. člen
Zavod izvršuje javna pooblastila, ki jih določa zakon in drugi predpisi.
8. člen
V svetu zavoda sodeluje devet predstavnikov družbene skupnosti, in sicer:
— šest, ki jih delegira skupščina SR Slovenije;
— po eden, ki jih delegirajo; zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja
delavcev SR Slovenije, skupnosti zdravstvenih delovnih organizacij SR Sloni je in raziskovalna skupnost Slovenije.
9. člen
Direktor zavoda mora biti zdravnik specialist s področja zavodovih dejavnosti.
Direktorja zavoda imenuje svet zavoda, potem ko dobi mnenje medicinske
fakultete.
10. člen
Skupščina SR Slovenije zagotavlja zavodu sredstva za opravljanje nalog,
ki imajo splošen in skupen pomeii za SR Slovenijo, in se določijo na podlagi
srednjeročnega programa zdravstvenega varstva v SR Sloveniji z družbenim
dogovorom o izvajanju in financiranju zdravstvenega varstva.
Skupščina SR Slovenije zagotavlja zavodu tudi sredstva za opravljanje
posameznih nalog, ki so mu neposredno naložene z zakonom ali drugim
predpisom.
11. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati odločba o ustanovitvi centralnega higienskega zavoda (Uradni list LRS, št. 19-98/51).
12. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS.«
31
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OBRAZLOŽITEV

Potreba po predloženem zakonu izhaja iz določb ustave SR Slovenije
(20. člen) ter iz 30. točke XLII. in 13. točke XLIII. ustavnega amandmaja, po
katerih je ustanovitev organizacij, ki imajo splošni pomen za republiko, v pristojnosti Socialistične republike Slovenije in njene skupščine. Ta zahteva ustave
pri zdravstvenih delovnih organizacijah republiške pristojnosti do sedaj ni bila
realizirana in je kot ustanovitelj vseh zdravstvenih delovnih organizacij, ki
imajo splošni pomen za republiko, nastopal izvršni svet skupščine SRS na
podlagi ustanovitvenih aktov izpred ustave SRS iz leta 1963.
Predloženi zakon pa je — poleg uskladitve z ustavo in ustreznimi amandmaji SR Slovenije — potreben tudi zaradi pravne in statusne ureditve sedanjega zavoda SRS za zdravstveno varstvo in njegove uskladitve z zakonom o
zdravstvu (Uradni list SRS, št. 26/70). Ta zakon v 58. in 59. členu določa vsebinsko področje dela zavodov za zdravstveno varstvo, v 60. členu pa daje
pravno osnovo za republiški zavod te vrste, ki ima splošni pomen za republiko.
Ze od ustanovitve higienskega zavoda v letu 1930 in centralnega higienskega zavoda v letu 1951, katerih pravni in dejanski naslednik je zavod SRS za
zdravstveno varstvo, je slednji edini opravljal naloge socialno-medicinskega in
higiensko-epidemiološkega področja za območje vse SR Slovenije. Zavod je že
do sedaj spremljal in evidentiral po statističnih metodah mrežo in delo zdravstvenih delovnih organizacij, zdravstvenega osebja in njegovo delo, širil je
zdravstveno vzgojo in prosveto, poudarjal rizične skupine prebivalstva in zasledoval njihove probleme ter dajal o tem potrebne podatke zainteresiranim
organom in organizacijam.
Ker pa ne gre v danem primeru samo za »ustanovitveni akt« zavoda,
ampak predvsem za določitev njegovega celotnega statusa, moramo opozoriti
na nekatere, za status zavoda pomembne določbe v osnutku zakona, in sicer:
1. V 1. odstavku 2. člena je poudarjena dvojna funkcija zavoda: socialnomedicinska in higiensko-epidemiološka. Za status zavoda pa je predvsem pomembna določba, da to dvojno funkcijo — za razliko od drugih (medobčinskih)
zavodov za zdravstveno varstvo — opravlja republiški zavod samo, »kolikor
imajo te dejavnosti splošen in skupen pomen za SR Slovenijo.«
Prav tako je izredno pomembna določba 2. odstavka 2. člena zakona, da je zavod strokovno funkcionalni vir za socialno-medicinske dejavnosti
v SR Sloveniji«, oziroma — če se sprejme varianta — »da je strokovno najvišje
organizirana zdravstvena delovna organizacija za socialno-medicinske in higiensko-epidemiološke dejavnosti v SR Sloveniji«. Predlaga se sprejem variante,
ker po mnenju sekretariata za zakonodajo sedanja formulacija pravno nič ne
pomeni. S to določbo je v načelu urejen tudi odnos zavoda do drugih (medobčinskih) zavodov za zdravstveno varstvo na področju socialne medicine ter
higiene in epidemiologije nalezljivih bolezni.
2. V 2. odstavku 3. člena so okvirno naštete, tako rekoč na »skupni imenovalec« izvedene glavne naloge zavoda s področja socialne medicine ter higiene
in epidemiologije. Podrobno in zelo obširno so te naloge obdelane in konkretizirane v statutu zavoda. Iz pravno-tehničnih razlogov pa ni mogoče, da bi
zakon podrobno obravnaval vse, iz okvirno naštetih nalog izvedene naloge.
Prav iz tega razloga pa je nujno potrebno, da prideta v zakon tudi 3. in 4.
odstavek 3. člena.
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3. Ker je zavod izrazita preventivna zdravstvena delovna organizacija in
ker je razvijanje preventivnega zdravstvenega varstva po 3. členu zakona o
zdravstvu »posebna skrb« družbenopolitične skupnosti, skupnosti zdravstvenega zavarovanja itd., je potrebno, da se to navede tudi v tem zakonu (1. odstavek 4. člena).
4. Ker opravlja zavod učne in znanstveno-raziskovalne naloge za medicinsko
fakulteto v Ljubljani, izpolnjuje vse pogoje iz 65. člena zakona o zdravstvu, da
se z zakonom razglasi za klinično ustanovo. 5. člen osnutka zakona je po svoji
vsebini takšna razglasitev. Pri tem se pripominja, da se zavod po osnutku razglaša za klinično ustanovo na področju socialno-medicinskih dejavnosti. Zavod
opravlja tudi naloge na področju higiensko-epidemioloških dejavnosti za vso
SR Slovenijo, pri čemer ima medicinska fakulteta za nekatere svoje potrebe
na tem področju svoj higienski inštitut. Zato se razglasitev na področju higiensko-epidemioloških dejavnosti predlaga v variantnem dodatku. Menimo pa,
da bo treba sprejeti variantni dostavek v 5. členu, ker je zavod najvišje organizirana zdravstvena delovna organizacija v SR Sloveniji tudi za higienskoepidemiološke dejavnosti in ker je to funkcijo dejansko tudi vedno opravljal
nasproti drugim (regionalnim) zavodom za zdravstveno varstvo. Zavod je poleg
tega registrirana raziskovalna organizacija za področje higiene in epidemiologije
(6. člen).
5. Formulacija oziroma vsebina 7. člena zakona mora ostati, ker se po tem
členu lahko dajejo zavodu javna pooblastila tudi z drugimi predpisi (npr. odloki,
pravilniki itd.) in ne samo z zakonom.
6. Sestava sveta zavoda (8. člen), kolikor zadeva predstavnike družbene
skupnosti v tem organu, je prilagojena odloku o imenovanju predstavnikov
družbene skupnosti v svetu zdravstvenih delovnih organizacij, ki jih imenuje
skupščina SR Slovenije in o. določitvi samoupravnih in družbenopolitičnih
skupnosti, ki delegirajo svoje predstavnike v te svete (Uradni list SRS, št. 32/72).
Pri tem pa je bilo obenem povečano število imenovanih oziroma delegiranih
predstavnikov na devet. Kot predstavnika družbene skupnosti naj bi bila
namreč v svetu tudi predstavnik medicinske fakultete, ker pa je zavod klinična
ustanova, in predstavnike kliničnih bolnic, ker je v njihovi sestavi infekcijska
klinika, ki s svojim delom posredno vpliva na zavodove higiensko-epidemiološke
dejavnosti. V tem primeru gre torej za odstop od določb prvega in drugega
odstavka 40. člena zakona o zdravstvu (Uradni list SRS, št. 26/70), po katerih
lahko delegirajo v svet zdravstvene delovne organizacije svoje predstavnike
samo skupnosti zdravstvenega zavarovanja; zainteresirane amoupravne skupnosti ter družbenopolitične skupnosti. Ker pa gre v danem primeru za specialni zakon in ne samo za prilagajanje zakonu o zdravstvu, je omenjeni odstop
od tega zakona tudi pravno dopusten.
Osnutek zakona je pripravila posebna strokovna komisija republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo. Pred tem so bili konzultirani na
posebnem sestanku tudi posebni strokovnjaki za vprašanja zavodovih dejavnosti.
Omenjena komisija je obravnavala tudi pripombe, ki so jih dah: Klinične
bolnice, medicinska fakulteta, zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev, zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, skupnost zdravstvenih zavodov
SRS in sekretariat za zakonodajo.
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Odbor republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo je na seji dne
26. oktobra 1972 obravnaval osnutek zakona o zavodu SR Slovenije za zdravstveno varstvo, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet in poročili
k osnutku zakona, ki sta jih predložila republiški medicinski svet in zavod
SR Slovenije za zdravstveno varstvo.
Odbor je v načelni razpravi ugotovil, da je osnutek zakona izdelan na
podlagi 11. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do
Lil k ustavi SR Slovenije, ter na podlagi določil 58., 59. in 60. člena zakona
o zdravstvu. Pri tem pa je bilo postavljeno vprašanje, ali ne bi kazalo sprejeti
poseben zakon, ki bi podrobneje določal naloge republiškega in regionalnih zavodov za zdravstveno varstvo. Položaj teh zavodov z zakonom o zdravstvu
namreč ni dovolj definiran.
V nadaljevanju razprave je bilo poudarjeno, da tudi s tem zakonom status
republiškega zavoda ni dovolj jasno urejen, prav tako pa tudi ne odnosi med
republiškim in regionalnimi zavodi.
Pri podrobni obravnavi besedila osnutka zakona so bile dane naslednje
pripombe:
K 1. členu: V četrti vrsti naj se beseda »pozneje« črta.
Pripomba je redakcijskega značaja.
K 2. č 1 e n u : Predlagana rešitev v drugem odstavku ni sprejemljiva,
ker tako besedilo ne sodi v zakonsko normo. Sprejme naj se varianta drugega
odstavka s tem, da se v skladu z določilom 5. člena tega zakona ustrezno spremeni oziroma dopolni.
K 3. členu: V četrti alinei naj se v prvi vrsti med besedi »sam« in
»ali« vstavijo besede »za svoje področje«.
Obvezno strokovno izpopolnjevanje zdravstvenih delavcev naj bi se z zakonom določilo le za socialno medicinske in higiensko-epidemiološke dejavnosti,
torej le za tiste medicinske dejavnosti, ki spadajo v delokrog zavodove dejavnosti.
Doda naj se nova alinea, s katero se določi, da zavod skrbi tudi za varstvo
človekovega okolja.
K 5. členu : V skladu s pripombo k varianti drugega odstavka 2. člena
naj se ta člen črta.
K 9. č 1 e n u : Prvi odstavek naj se uskladi s 46. členom zakona o zdravstvu, ki določa, da je za direktorja zdravstvene delovne organizacije lahko
imenovan, kdor ima visoko izobrazbo. S statutom zavoda SR Slovenije za
zdravstveno varstvo pa se lahko natančneje določi, kakšno izobrazbo naj ima
direktor zavoda.
K 10. č 1 e n u : V prvem in drugem odstavku naj se črta beseda »skupščina«.
Pripomba je redakcijskega značaja.
Ponovno naj se prouči besedilo prvega odstavka, ki določa, da se sredstva
»določijo na podlagi srednjeročnega programa zdravstvenega varstva v SR Sloveniji z družbenim dogovorom o izvajanju in financiranju zdravstvenega
varstva«. Po mnenju nekaterih poslancev ni sprejemljiva rešitev, da bi se
sredstva za potrebe zavoda določila z družbenim dogovorom.
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Odbor predlaga republiškemu zboru, naj osnutek zakona sprejme in pri tem
upošteva dane pripombe.
Za svojega poročevalca na seji republiškega zbora je odbor določil poslanko
dr. Majdo Benedik.
Št.: 022-208/72
Ljubljana, 30. 10. 1972

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 68. seji 26. oktobra
1972 obravnaval osnutek zakona q zavodu SR Slovenije za zdravstveno varstvo,
ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
V načelni razpravi je bilo sproženo vprašanje ustreznosti posebnega zavoda
izven organizacijskega kompleksa našega zdravstva, kateremu je ustanovitelj
SR Slovenija. Ne gre le za organizacijsko vprašanje, vprašanje delovne povezanosti zavoda z zdravstvom, pač pa tudi za vprašanje financiranja zavoda.
Iz 3. člena osnutka zakona jasno izhaja dejavnost zavoda, ki je izredno
tesno povezana z zdravstvom, kar toliko bolj postavlja pod vprašaj primernost
obstoja posebnega republiškega zavoda izven samoupravne skupnosti za
zdravstvo.
V 5. členu je določeno, da je zavod klinična ustanova, kar še bolj potrjuje
to vprašljivost.
V 10. členu je določeno, da zagotavlja zavodu sredstva za opravljanje
nalog skupščina SR Slovenije. Odbor ponovno poudarja v zvezi s tem nujnost,
da imajo zakonski osnutki in zakonski predlogi v smislu določb poslovnika
skupščine SR Slovenije tudi obrazložitev o finančnih posledicah. V ustni informaciji predstavnikov zavoda je bil odbor informiran, da je zavod doslej prejemal
iz proračuna okoli 2 400 000 dinarjev in da bi v bodoče potreboval letno okoli
5 200 000 dinarjev, pri čemer pa, da niso upoštevane nove enote, ki so v formiranju.
Odbor je sicer vzel na znanje obrazložitev, da je bilo' financiranje doslej
neurejeno, da je bilo stalno prisotno vprašanje zagotovitve sredstev, da se določene naloge niso mogle sistematično nadaljevati, da obstoja potreba po informacijah in drugih akcijah, ki jih izvaja zavod, vendar je ob tem bilo prisotno
v razpravi vprašanje, zakaj zavod ne najde svojega ustreznega mesta pri samoupravnih skupnostih v okviru zdravstva. Družbeni dogovor da je sicer sklenjen,
da je program zdravstvenega varstva izdelan, mehanizem pa še ni stekel in
da kompleks še ni tako urejen, da bi delo zavoda lahko nemoteno in normalno
teklo naprej.
Odbor meni, da mora biti zavod funkcionalen del sistema zdravstvene
organizacije, ima pa sprejetje zakona, s čimer postane SR Slovenija ustanovitelj
zavoda ustrezne finančne posledice za republiški proračun, glede česar pa ni
mnenja republiškega Sekretariata za finance.
Odbor predlaga zboru, da osnutek zakona sprejme, v predlogu zakona pa
mora biti obdelano tudi vprašanje financ v smislu poslovnika skupščine SR Slovenije.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Jožeta Lojena.
St.: 022-208/72
Ljubljana, 30. 10. 1972
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Odbor socialno-zdravstvenega zbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje je na seji dne 30. oktobra 1972 obravnaval osnutek zakona o zavodu
SR Slovenije za zdravstveno; varstvo', ki ga je skupščini predložil izvršni svet.
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da je predloženi zakon poleg uskladitev z
ustavo in ustreznimi amandmaji potreben tudi zaradi pravne in statusne ureditve sedanjega zavoda SR Slovenije za zdravstveno varstvo ter njegove uskladitve z zakonom o zdravstvu. S tem zakonom se šele sedaj ureja materija, ki
se je začela urejati že leta 1951. Ker je materija zapletena in nikjer v svetu
ni takih zavodov, podobni so le inštituti javnega zdravstva, je bil potreben
daljši čas za samo pripravo zakona.
V načelni razpravi je direktor zavoda doc. dr. Saša Cvahte poudaril, da
je zavod SR Slovenije za zdravstveno varstvo strokovno najvišje organizirana
zdravstvena delovna organizacija na svojem področju. Zavod je s svojimi
socialno-medicinskimi in higiensko-epidemiološkimi dejavnostmi strokovna baza
za delo vseh organizacij in organov, ki določajo in izvajajo zdravstveno varstvo,
opravljajo sanitarno nadzorstvo ali sicer urejajo zdravstveno varstvo oseb na
območju SR Slovenije. S tem in na osnovni določb osnutka zakona (2. člen)
pa v osnutku ni določila, da je zavod tudi pristojen za načelne strokovne odločitve s področja teh dejavnosti. Menil je, da je potrebno tudi določiti odnos
do medicinske fakultete. V zvezi s tem naj daje medicinska fakulteta svoje
soglasje k imenovanju direktorja zavoda, kot je to predvideno za druge institucije, ki so klinične ustanove.
V nadaljevanju razprave je bilo poudarjeno, da v zakonu niso urejeni
vsi odnosi nadzora nad naravo, zato naj se doda, da zavod skrbi tudi za
obvladovanje varstva človekovega okolja. Prav tako ni urejen odnos med republiškim zakonom za zdravstveno vairstvo in med regionalnimi zavodi za zdravstveno varstvo. Glede vprašanja tega odnosa je odbor menil, da bodo občinske
skupščine same znale poiskati ustrezne rešitve in ne bi bilo prav, če bi bila
organizacija grajena od zgoraj navzdol, saj bi bile tako občinske skupščine
prikrajšane za izražanje svoje volje, ki jo morajo izražati zaradi neposrednih
kontaktov.
Odbor se ni strinjal s pomislekom zakonodajno-pravne komisije, ali bo
zakon prispeval k boljšemu in učinkovitejšemu delu zavoda. Menil je, da je
zakon izredno pomemben in potreben ter bo mnogo doprinesel za ureditev tega
področja in rešitev vprašanj, ki so bila vse doslej odprta.
Pri podrobni obravnavi besedila osnutka zakona so bile dane naslednje
pripombe in predlogi:
K 2. členu : Sprejme naj se varianta drugega odstavka tega člena.
Odbor je soglasno podprl variantni predlog k 2. členu osnutka zakona.
Poudaril je, da je taka rešitev tudi v skladu z že sprejetim sklepom socialnozdravstvenega zbora.
K 3. č 1 e n u : Zadnja alinea naj se kot nepotrebna črta — odbor se je
strinjal s pripombo zakonodajno-pravne komisije.
Doda naj se nova alinea, ki naj določi, da zavod skrbi tudi za obvladovanje
varstva človekovega okolja.
Za 3. členom naj se doda novi 4. člen, ki naj se glasi: »Zaradi zagotovitve
večje strokovnosti in učinkovitosti izdaja zavod načelne strokovne odločitve
s področja higiensko-epidemioloških dejavnosti. V ta namen pri zavodu ustanovi razširjeni strokovni kolegij, ki ga sestavljajo direktorji regionalnih zavodov
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za zdravstveno varstvo, člani strokovnega kolegija zavoda in ustrezni strokovnjaki republiškega sanitarnega inšpektorata.«
Po mnenju nekaterih mora zavod kot klinična ustanova izdajati tudi načelne strokovne odločitve s področja svojih dejavnosti.
K 4. č 1 e n u : V drugem odstavku naj se v prvi in drugi vrsti črta besedilo »na podlagi pogodb in naročil« in naj se nadomesti z besedilom »metodološka in strokovno-tehnična baza«.
Določilo drugega odstavka sicer ne daje zavodu jamstva za njegovo delo,
kolikor naj bi bilo to odvisno od pogodb in naročil pooblaščenih organov in
organizacij.
K 5. č 1 e n u : Da je zavod klinična ustanova, bi bilo treba poudariti že
na začetku zakona.
K 7. č 1 e n u : Ta člen naj se kot nepotreben črta.
K 8. č 1 e n u : Izraženo je bilo mnenje, naj bi predstavnike družbene
skupnosti v svet zavoda delegirala tudi Zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov SR Slovenije in ne le Zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev SR Slovenije. Prav tako naj bo v svetu zavoda tudi predstavnik medicinske fakultete.
K 9. č 1 e n u : Prvi odstavek tega člena .naj se uskladi s 46. členom zakona
o zdravstvu, ki določa, da je za direktorja zdravstvene delovne organizacije
lahko imenovan, kdor ima visoko izobrazbo in je izjemoma predvidena le za
direktorja naravnega zdravilišča, za katerega je lahko imenovan tudi tisti,
ki ima višjo izobrazbo. S statutom pa naj se določijo drugi pogoji, ki jih mora
izpolnjevati oseba, da je lahko imenovana za direktorja zavoda.
K 10. č 1 e n u : V prvem in drugem odstavku naj se črta beseda »skupščina«, ker SR Slovenija zagotavlja zavodu sredstva za opravljanje nalog, ki
imajo splošni in skupni pomen za republiko.
Odbor je poudaril, naj sicer ostane nespremenjeno besedilo tega člena.
Ob zaključku je odbor soglasno sprejel predloženi osnutek zakona in se
zavzel za dopolnitev v smislu danih pripomb in predlogov ter predlaga socialnozdravstvenemu zboru, da ga tudi sprejme.
Za poročevalca na seji socialno-zdravstvenega zbora je odbor določil poslanca dr. Dušana Misa.
St.: 022-208/72
Ljubljana, 6. 11. 1972

Komisija skupščine SR Slovenije za varstvo okolja je na seji 30. oktobra
1972 razpravljala o osnutku zakona o zavodu SR Slovenije za zdravstveno
varstvo, ki ga je skupščini SR Slovenije v obravnavo predložil izvršni svet.
Predstavnik predlagatelja je uvodoma poudaril, da je zakon potrebno sprejeti, ker ustanovitveni akt, na osnovi katerega deluje zavod SR Slovenije za
zdravstveno varstvo, ni usklajen z ustavo SR Slovenije iz leta 1963 niti z ustavnimi amandmaji iz leta 1971.
Načelno komisija ugotavlja, da je osnutek zakona izdelan na podlagi
11. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil
k ustavi SR Slovenije ter na podlagi določil 58., 59. in 60. člena zakona o
zdravstvu. Komisija se tudi strinja s predlagano koncepcijo zakona, ki ni le

488

Priloge

ustanovitveni akt, temveč ureja tudi druga pomembna vprašanja. Predvsem
se komisija strinja z ureditvijo načina financiranja zavoda, ki temu omogoča
materialno neodvisnost pri strokovnih opravilih.
Predlagatelj pa je po mnenju komisije v zakonu premalo poudaril, da mora
biti zavod SR Slovenije za zdravstveno varstvo strokovno najvišje organizirana
delovna organizacija tudi za varstvo okolja z zdravstvenega vidika, z vidika
eksekutive in spremljanja razmer in katere delo mora biti tesno povezano
z delom sanitarne inšpekcije.
V razpravi o podrobnostih so bile predlagane naslednje pripombe:
K 2. č 1 e n u : Komisija predlaga, da se v drugem odstavku sprejme
besedilo variante, ki pa naj se dopolni tako, da se glasi: »Zavod je strokovno
najvišje organizirana zdravstvena delovna organizacija za socialno-medicinske,
higiensko-epidemioloških dejavnosti in za zdravstveno varstvo okolja.«
K 3. členu: V tretji alinei naj se črta podpičje in doda besedilo: »in
za varstvo okolja.«
K 5. členu: V skladu s pripombo k 2. členu se komisija zavzema za
besedilo variante.
K 8. č 1 e n u : Glede na funkcijo zavoda, opredeljeno v načelni razpravi
in v pripombi k 2. členu, naj v svetu zavoda sodeluje kot deseti tudi predstavnik skupnosti za varstvo okolja SR Slovenije.
Komisija za varstvo okolja predlaga pristojnima zboroma, da sprejmeta
osnutek zakona o zavodu SR Slovenije za zdravstveno varstvo, skupaj s predloženimi pripombami.
Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen inž. Miloš Polič,
za poročevalca na seji socialno-zdravstvenega zbora pa dr. Albin Pečavar.
St.: 022-208/72
Ljubljana, 31. 10. 1972

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne
24. oktobra 1972 obravnavala osnutek zakona o zavodu SR Slovenije za zdravstveno varstvo, ki ga je skupščini predložil izvršni svet.
Uvodoma je predstavnik predlagatelja poudaril, da je predlagani zakon
potrebno sprejeti, ker zavod SR Slovenije za zdravstveno varstvo deluje na
podlagi predpisov, ki niso bil povsem usklađeni z ustavo iz leta 1963. Nadalje
je poudaril, da je zakon potreben zaradi pravne in statusne ureditve zavoda
ter rešitve problema financiranja, saj smo s številnimi predpisi zavodu nalagali
razne dolžnosti, ne da bi mu hkrati zagotovili potrebna finančna sredstva.
Treba je tudi upoštevati, da smo v 60. členu zakona o zdravstvu (Ur. 1. SRS,
št. 26/70) določili, da se za območje SR Slovenije ustanovi zavod za zdravstveno varstvo.
V načelni razpravi je bil izražen pomislek o tem, ali je umestno, da hitimo
s sprejetjem tega zakona še pred uskladitvijo zakona o zdravstvu z ustavnimi
amandmaji. V tej zvezi je predstavnik predlagatelja pojasnil, da mora biti ta
zakon usklađen z ustavnimi amandmaji do konca leta 1973 in da sama uskladitev bistveno ne bo vplivala na koncept tega zakona, zaradi česar ni umestno
odlagati sprejetje tega zakona.
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V nadaljevanju razprave je bilo poudarjeno, da ni jasno opredeljen status
oziroma funkcija zavoda SR Slovenije za zdravstveno varstvo. V posameznih
členih so sioer opredeljene naloge tega zavoda, manjka pa načelna določba
o vlogi in pomenu tega zavoda za SR Slovenijo. Nadalje je bilo postavljeno
vprašanje, ali bo zakon prispeval k boljšemu in učinkovitejšemu delu zavoda
oziroma ali bodo še vedno prisotni problemi, na katere je bilo že večkrat opozorjeno s strani raznih organov in organizacij, zlasti pa samega zavoda.
Po mnenju nekaterih članov komisije bi bilo prav, da je predlagatelj
predložil predlog za izdajo zakona, ob obravnavi katerega bi bilo možno razčistiti nekatera osnovna vprašanja v zvezi s funkcijo oziroma delokrogom tega
zavoda.
Pri podrobni obravnavi besedila osnutka zakona so bile dane naslednje
pripombe:
K 2. č 1 e n u : Predlagana rešitev v drugem odstavku ni sprejemljiva, ker
tako besedilo ne sodi v zakonsko normo. Ali bo zavod dejansko strokovni vrh
za sociakio-medicinske dejavnosti v SR Sloveniji, bo odvisno od dejanskega
položaja in njegovega odnosa do ostalih zavodov za zdravstveno varstvo.
K 3. č 1 e n u : Zadnja alinea naj se kot nepotrebna črta, ker ne gre za
tako pomembno nalogo, da bi morala biti posebej navedena v zakonu. To
nalogo zavod lahko tudi sicer opravlja.
K 4. členu : Rešitev, predvideno v prvem odstavku, je treba uskladiti
z ustavnimi amandmaji, ki opredeljujejo samoupravne sporazume oziroma
družbene dogovore.
Ni razumljivo besedilo drugega odstavka, da je zavod na svojem delovnem
področju na podlagi pogodb in naročil strokovno tehnična baza za pooblaščene
organe in organizacije. Zato naj se ta odstavek črta oziroma ustrezno preformulira.
Crta naj se zadnji odstavek, ker zavod lahko opravlja zdravstvene in druge
storitve s svojega delovnega področja na podlagi naročil in ker ne kaže
z zakonom posebej poudarjati tovrstne dejavnosti zavoda, na podlagi katere
ustvarja dodatna finančna sredstva.
K 5. č 1 e n u : Da je zavod klinična ustanova na področju socialno-medicinskih dejavnosti, bi bilo treba poudariti že na začetku zakona.
K 7. č 1 e n u : Ta člen naj se kot nepotreben črta. Nadalje je bilo opozorjeno, da lahko javna pooblastila določa le zakon ne pa drugi predpisi.
K 8. členu : Predlagatelj naj ponovno' prouči vprašanje predstavnikov
družbene skupnosti v svetu zavoda. Izraženo je bilo mnenje, naj bi predstavnike
družbene skupnosti delegirala ne le zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja
delavcev SR Slovenije, temveč tudi zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja
kmetov SR Slovenije.
K 9. členu: V prvem odstavku naj se določi, kakšne pogoje mora izpolnjevati oseba, da je lahko imenovana za direktorja zavoda. Po mnenju nekaterih ni sprejemljiva predlagana rešitev, da je lahko za direktorja zavoda imenovan le zdravnik-specialist s področja zavodovih dejavnosti. 46. člen zakona
o zdravstvu namreč določa, da je za direktorja zdravstvene delovne organizacije lahko imenovan, kdor ima visoko izobrazbo in je izjema predvidena
le za direktorja naravnega zdravilišča, za katerega je lahko imenovan tudi
tisti, ki ima višjo izobrazbo. S statutom zdravstvene delovne organizacije pa
se določijo drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati direktor.
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Po mnenju večine članov komisije naj bi izvršni svet dal soglasje k imenovanju direktorja.
K 10. členu : V prvem in drugem odstavku naj se črta beseda »skupščina«, ker SR Slovenija zagotavlja zavodu sredstva za opravljanje nalog, ki
imajo splošen in skupen pomen za republiko. Po mnenju nekaterih ni treba
posebej poudarjati, da se ta sredstva določijo z družbenim dogovorom o izvajanju in financiranju zdravstvenega varstva na podlagi srednjeročnega programa zdravstvenega varstva v SR Sloveniji. Družbeni dogovor o izvajanju in
financiranju zdravstvenega varstva je opredeljen v 10. členu zakona o zdravstvu,
katerega, kot je bilo že omenjeno, bo treba uskladiti z ustavnimi amandmaji.
Št.: 022-208/72
Ljubljana, 25. 10. 1972
OSNUTEK ZAKONA
o filmu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem zakonom se urejajo zadeve v proizvodnji, prometu, predvajanju in
hrambi filmov, ki so posebnega družbenega pomena, in sicer:
— javno predvajanje filmov,
— svojstvo domačega filma,
— pogoji za delo v proizvodnji, prometu in predvajanju filmov ter pospeševanje te dejavnosti,
— zastopanje slovenske filmske proizvodnje v tujini,
— hramba arhivskega filmskega gradiva.
Ta zakon ne velja za filmske novice, ki jih urejajo drugi predpisi.
2. člen
Pri odločanju o zadevah iz 1. člena tega zakona sodelujejo v organih upravljanja organizacij združenega dela predstavniki družbene skupnosti. Podrobnejše določbe o tem se urejajo z ustanovnimi akti ali s samoupravnimi akti
organizacij združenega dela.
Predstavnike družbene skupnosti v proizvodnih skupinah filmskih delavcev
imenuje skupščina občine, kjer je skupina registrirana.
II. JAVNO PREDVAJANJE FILMOV
3. člen
Za javno predvajanje filmov po tem zakonu se šteje vsakršno predvajanje
filmov, ki je dostopno javnosti, zlasti v kinematografih in po televiziji.
4. člen
Na območju SR Slovenije se smejo javno predvajati filmi:
— pri katerih sta na začetku navedena producenta in distributer,
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— ki so posneti v slovenščini ali imajo slovenske napise (razen v primerih,
ko republiška komisija za pregled filmov odloči drugače),
— ki jih je pregledala republiška komisija za pregled filmov ah pristojna
komisija druge repubhške oziroma avtonomne pokrajine,
— o katerih je javnost obveščena, če niso primerni za mladino do dopolnjenega petnajstega leta starosti.
5. člen
Mladini pred dopolnjenim petnajstim letom ni dovoljen ogled javno predvajanih filmov, za katere je republiška komisija za pregled filmov določila,
da niso primerni za mladino.
III. SVOJSTVO DOMAČEGA FILMA
6. člen
Svojstvo domačega filma ima film, ki so ga izdali domači producenti z
najmanj enim domačim avtorjem in z večino domačih filmskih delavcev.
7. člen
Svojstvo domačega filma dobi tudi film, ki so ga domači producenti izdelali v sodelovanju s tujimi, če so izpolnjeni tile pogoji:
— da so v proizvodnji enakopravno s tujimi sodelovali domači avtorji in
filmski delavci;
— da je film izdelan tudi v jeziku enega od narodov in narodnosti v SFRJ;
— da je najmanj tretjina filma posneta na območju SFRJ.
IV. PROIZVODNJA, PROMET IN PREDVAJANJE FILMOV
8. člen
S proizvodnjo, prometom in predvajanjem filmov se lahko ukvarjajo organizacije združenega dela produktivne in reproduktivne kinematografije, ki so
registrirane za to dejavnost.
Z uvozom in izvozom filmov se lahko ukvarjajo organizacije združenega
dela s področja kinematografije, ki so registrirane za zunanjetrgovinsko dejavnost.
S proizvodnjo in s predvajanjem filmov se lahko ukvarjajo tudi druge
organizacije združenega dela, družbenopolitične in družbene organizacije,
društva ter skupine občanov, če je tako določeno v njihovem ustanovitvenem
aktu ali v statutu in če ta dejavnost služi izpolnjevanju nalog ter zadovoljevanju interesov na njihovem področju in če so registrirane tudi za to dejavnost.
9. člen
S proizvodnjo filmov se lahko ukvarja skupina filmskih delavcev, če izpolnjuje naslednje pogoje:
— skupina mora šteti najmanj deset oseb,
— organizirana mora biti v skladu z zakonom o društvih,
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— pravila skupine morajo poleg splošnih določb obsegati tudi določbe
o proizvodnji filmov ter o vodenju teh zadev,
— skupina, ki se namerava ukvarjati s proizvodnjo filmov, mora položiti N
na občinskem sodišču varščino v vrednosti ene četrtine poprečne vrednosti celovečernega filma.
10. člen
Skupina filmskih delavcev za proizvodnjo filmov je pravna oseba. Filmski
delavci, ki proizvajajo filme v skupini, so nerazdelno odgovorni za obveznosti,
ki izhajajo iz te dejavnosti, kadar jih ni moč poravnati iz premoženja pravne
osebe.
11. člen
Slovensko filmsko proizvodnjo pospešuje kulturna skupnost Slovenije
s tem, da redno zagotavlja finančna sredstva za družbeno in umetniško pomembne filme.
12. člen
Predvajanje filmov v kinematografih pospešuje SR Slovenija s tem, da
uvaja filmski prispevek.
Filmski prispevek plačujejo gledalci javno predvajanih filmov, odvajajo
pa ga kinematografi in radiotelevizija Ljubljana.
13. člen
Filmski prispevek se plačuje po stopnji 25 (varianta: po stopnji 20).
Osnova filmskega prispevka v kinematografih je prodajna cena vstopnice,
osnova filmskega prispevka radiotelevizije Ljubljana pa tisti del dohodka od
naročnine za televizijske sprejemnike, ki ustreza deležu celovečernih kinematografskih filmov v celotnem televizijskem programu.
14. člen
Kinematografi odvajajo filmski prispevek temeljnim kulturnim, skupnostim,
ki ga uporabijo za pospeševanje predvajanja filmov.
Radiotelevizija Ljubljana odvaja filmski prispevek kulturni skupnosti Slovenije, ki ga uporabi za pospeševanje predvajanja filmov.
15. člen
Filmski prispevek se ne odvaja:
— od predvajanja filmov, za katere je republiška komisija za pregled
filmov ugotovila, da imajo poseben vzgojen, izobraževalen ali umetniški pomen;
— od predvajanja filmov v potujočih kinematografih;
— od predvajanja filmov v stalnih kinematografih, ki imajo največ dve
predstavi na teden.
(Variantni dodatek: — od predvajanja domačih filmov.)
16. člen
Način in postopek za obračunavanje in odvajanje filmskega prispevka
predpiše republiški sekretar za finance.
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17. člen
Proizvodnja in predvajanje filmov se pospešujeta tudi z dogovori o poslovnem sodelovanju med posameznimi organizacijami združenega dela s področja kinematografije in televizije ter prek poslovnih združenj in strokovnih
društev.
V. REPUBLIŠKA KOMISIJA ZA PREGLED FILMOV
18. člen
Republiška komisija za pregled filmov določa:
— katere filme na območju SR Slovenije ni dovoljeno javno predvajati
mladini pred dopolnjenim petnajstim letom starosti,
— kateri filmi dobijo svojstvo domačega filma,
— kateri filmi imajo poseben umetniški, vzgojni ali izobraževalni pomen,
— katere filme se sme javno predvajati brez slovenskih napisov.
19. člen
Republiško komisijo za pregled filmov imenuje za dve leti skupščina kulturne skupnosti Slovenije.
Komisija ima predsednika in deset članov. Predsednik in člani komisije
imajo svoje namestnike.
20. člen
Komisija sprejme za svoje delo pravilnik, ki ga potrdi skupščina kulturne
skupnosti Slovenije.
21. člen
Stroške za delo komisije poravna organizacija združenega dela, ki predlaga
film za pregled.
VI. ARHIVSKO FILMSKO GRADIVO
22. člen
Za varstvo arhivskega filmskega gradiva veljajo določbe zakona o arhivskem gradivu in o arhivih (Uradni list SRS, št. 4-24/66).
Varstvo arhivskega filmskega gradiva opravlja Arhiv Slovenije.
23. člen
Producenti celovečernih in kratkih filmov so dolžni takoj po izdelavi izročiti
brezplačno eno brezhibno kopijo Arhivu Slovenije.
24. člen
Imetniki arhivskega filmskega gradiva so dolžni brezplačno omogočiti
Arhivu Slovenije, da za svoje potrebe izdela po eno kopijo tega gradiva.
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VII. SLOVENSKI FILMI NA MEDNARODNIH FESTIVALIH
25. člen

Slovenske filme za udeležbo na najpomembnejših mednarodnih filmskih
festivalih predlaga Kulturna skupnost Slovenije.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
26. člen
Z denarno kaznijo od 5000 do 10 000 dinarjev se kaznuje organizacija
združenega dela ali druga pravna organizacija, če javno predvaja celovečerni
film, ki ni posnet v slovenščini niti nima slovenskih napisov, če predvaja
celovečerni film, ki ga ni pregledala republiška komisija za pregled filmov
oziroma film, ki na začetku nima podatkov o producentu in distributerju.
Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno kaznijo od 500
do 2000 dinarjev tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela oziroma
druge organizacije.
27. člen
Z denarno kaznijo od 1000 do 5000 dinarjev se kaznuje za prekrške organizacija združenega dela ali druga pravna oseba, ki v sredstvih javnega obveščanja (tiska, radio, televizija, reklamne omarice in pod.) ne objavi, če film ni
primeren za mladino do dopolnjienega petnajstega leta starosti, ali če dovoli
osebi, ki še ni dopolnila petnajst let ogled filma, za katerega je republiška
komisija za pregled filmov odločila, da ni primeren za mladino.
Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno kaznijo od 500
do 1000 dinarjev tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela oziroma
druge organizacije.
28. člen
Če organizacija združenega dela za predvajanje filmov, Radiotelevizija
Ljubljana ali drug prireditelj filmske predstave ne odvede filmskega prispevka
po 9. členu tega zakona, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 500 do
20 000 dinarjev.
Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno kaznijo od 1000
do 5000 dinarjev tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela oziroma
druge organizacije.
29. člen
Z denarno kaznijo od 5000 do 10 000 dinarjev se kaznuje za prekršek organizacija združenega dela ali druga pravna oseba, ki proizvaja filme, če po
določbi 29. člena tega zakona ne izroči nove brezhibne kopije Arhivu Slovenije.
Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno kaznijo od 500
do 2000 dinarjev tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela ah druga
pravna oseba, ki je izdelala film.
30. člen
Denarne kazni za prekrške iz tega zakona odstopa SR Slovenija Kulturni
skupnosti SR Slovenije.
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IX. KONČNE DOLOČBE
31. člen
Kdaj smejo tuje filmske družbe snemati v SR Sloveniji, odloči republiški
sekretar za prosveto in kulturo v sporazumu s pristojnimi republiškimi upravnimi organi.
32. člen
Z dnem ko začne veljati ta zakon,
spevku (Uradni list SRS, št. 46-262/70),
o filmu (Uradni list FLRJ, št. 30/62 in
ustavnega zakona za izvedbo ustavnih
Slovenije (Uradni list SRS, št. 51/71).

preneha veljati zakon o filmskem pripreneha se uporabljati temeljni zakon
SFRJ, št. 11/65) in 21. točka 13. člena
amandmajev XXV—Lil k ustavi SR

OBRAZLOŽITEV
I.
V skladu z ustavnimi načeli, da republika kot država in samoupravna skupnost s svojimi predpisi ureja vse družbene odnose, ki so skupnega pomena za
politično, gospodarsko in kulturno življenje, naj republiški zakon o filmu omogoči nadaljnjo izpopolnitev sistema samoupravljanja na področju kinematografije in v kar največji možni meri zagotovi primerno družbeno skrb za to
izjemno pomembno in občutljivo sredstvo umetniškega ustvarjanja, množične
kulture, izobraževanja, zabave, proizvodnje in trgovine. V smislu resolucije
o temeljih zakonodajne politike republike osnutek zakona ne predvideva normiranje in se ne spušča v organizacijska in procesualna vprašanja slovenske
kinematografije, marveč ureja predvsem materialno-pravna razmerja med
družbo in kinematografij o>.
Med razlogi za izdajo zakona o filmu je tudi sprememba zvezne zakonodaje: s koncem leta 1971 je namreč prenehal veljati temeljni zakon o filmu
(Uradni list SFRJ, št. 30/62) in (Uradni list SFRJ, št. 11/65) ter temeljni zakon
o filmskem prispevku (Uradni list SFRJ, št. 30/68) in republikam je bilo naloženo, da sprejmejo za področje filma ustrezne predpise. V SR Sloveniji je bilo
z ustavnim zakonom določeno, da je treba republiški zakon o filmu sprejeti
najpozneje do 31. decembra 1972. Hkrati je treba opozoriti, da so za ekonomsko
rast filmske proizvodnje še vedno odločilnega pomena zvezni predpisi o carini
(carina na tehnično opremo filmskih proizvodnih podjetij, carina na reprodukcijski material), zakon o deviznem poslovanju (7 %> retencijska kvota za izvoz
tehničnih filmskih storitev, 100 '%> retencijska kvota za izvoz domačih kratkih
in celovečernih filmov). Na predvajanje filmov vplivata zakon o prispevku za
uporabo mestnega zemljišča ter zakon o prometnem davku; pri slednjih dveh
so prizadeti kinematografi le v nekaterih občinah.
Slednjič sodi med razloge za izdajo zakona tudi večja samoupravna odgovornost delovnih organizacij na področju proizvodnje in prometa s filmi,
kar pomeni omejitev državne regulative na tem področju kulturnega in informativnega udejstvovanja do stopnje, kot je predvidena v novem zakonu za
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sredstva javnega obveščanja in kot je že dosežena za radio, televizijo in druge
kulturne aktivnosti.
Večina zadev s področja proizvodnje, prometa in predvajanja filma je sicer
prepuščena samoupravnemu odločanju, zakonu ponudbe in povpraševanja, konkretnim kulturnim akcijam ter dolgoročnemu načrtu razvoja slovenske kulture,
nekatere pa so take, da terjajo poseben republiški zakon. Med njimi naj omenimo opredelitev, kaj je na področju kinematografije in filma posebnega družbenega pomena,- kako naj bo urejeno in s čim omejeno v SR Sloveniji javno
predvajanje filmov, pogoji za pridobitev statusa domačega filma ter pogoji
za poslovanje organizacij združenega dela v kinematografiji, pospeševanje slovenske filmske produkcije in pospeševanje predvajanja kvalitetnih filmov,
zastopanje slovenske filmske kulture in slednjič zbiranje in varstvo arhivskega
filmskega gradiva.
Ker sprejemajo zakon o filmu vse republike, bi bile v interesu nadaljnjega
razvoja kinematografije potrebne določene uskladitve, vsaj v najpomembnejših
določilih. Od februarja preteklega leta dalje je bila zato vrsta usklajevalnih
sestankov med predstavniki republiških sekretariatov za prosveto in kulturo,
kjer so bili glede priprav za izdajo zakona doseženi določeni sporazumi; SR
Srbija in Hrvatska sta pripravili predlog za izdajo zakona, medtem ko druge
republike tega še niso storile. Od poglavitnih točk soglasje ni bilo doseženo
glede pregleda uvoženih filmov, glede omejitve javnega predvajanja za mladino kvarnih filmov in glede oprostitve filmskega prispevka za domači film.
O predlogu za izdajo zakona o filmu sta razpravljala republiški zbor skupščine SR Slovenije (15. marca 1972) in prosvetno-kulturni zbor (24. aprila 1972)
ter sklenila, da naj izvršni svet pripravi osnutek zakona do 31. maja tega
leta, ne da bi se posebej opredelila do predlogov in pripomb, ki so bile k
predlogu izrečene na skupščinskih odborih in na zasedanju zborov. Priprava
osnutka se je zavoljo usklajevanja z drugimi 'republikami .nekoliko zakasnila.
Predlagatelj je večino pripomb in predlogov k predlogu upošteval in v
tem smislu spremenil oziroma dopolnil vsebino ter obliko zakonskega besedila.
Pri tem velja opozoriti, da nekatera vprašanja tudi glede na ustavne amandmaje še niso dovolj razvidno rešena (pojem posebnega družbenega pomena in
konkretizacija te opredelitve); za nekatere predloge iz razprave o predlogu za
izdajo zakona predlagatelj meni, da namenu predlaganega zakona niso v korist,
za druge pa je mnenja, da jih je moč smotrneje urediti z drugimi predpisi in
z družbenimi dogovori.
Predlagatelj je v celoti upošteval pripombe odbora za prosveto in kulturo
republiškega zbora glede pristojnosti in sestava republiške komisije za pregled
filmov, ki naj jo imenuje skupščina kulturne skupnosti Slovenije, sestavljajo
pa šolski pedagogi, pedopsihiatri, srednješolski profesorji, filmski kritiki, filmski
delavci ter drugi javni in kulturni delavci. Prav tako je sprejeta misel, naj
filmski prispevek ostaja temeljnim kulturnim skupnostim, financiranju proizvodnje slovenskega filma pa naj bo urejeno na podoben način, kot to velja
za druge kulturne dejavnosti v okviru kulturne skupnosti Slovenije.
Pripombe tega odbora in odbora za kulture dejavnosti prosvetno-kulturnega zbora glede pogojev za pridobitev svojstva domačega filma so vplivale na
spremembo prejšnjih določil. Gre namreč za dve obliki nepreciznega pojma
»domači film«, ki se v besedilu osnutka loči v: a) film domačih producentov
in b) v koprodukcijski film, izdelan v sodelovanju s producenti iz drugih držav.
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Opozorilo odbora za kulturne dejavnosti prosvetno-kulturnega zbora, da je
treba tudi pri uvoženih filmih slovenskim gledalcem zagotoviti temeljno ustavno
pravico do svojega jezika, je bilo uveljavljeno tako, da sodijo slovenski napisi
med pogoje, ki jih je treba izpolniti pri javnem predvajanju filmov.
Odbor za kinematografijo kulturne skupnosti Slovenije ob priporočilu tega
odbora ni izoblikoval konkretnega predloga glede »kompletne filmske predstave«, ki naj jo zakon o filmu posebej zaščiti; zato predlagamo, da bi kratki
film kot nepogrešljivi del filmske predstave zaščitili takole: kulturne skupnosti
naj iz sredstev, namenjenih pospeševanju prikazovanja filmov, z denarnimi
nagradami spodbujajo kinematografe k prikazovanju slovenskih kratkih filmov;
predlagatelj zakona namreč ne vidi možnosti, da bi lahko kinematografe prisilili k prikazovanju kratkih filmov s predpisom.
Prav tako ni videti, da hi lahko s tem zakonom uveljavili obvezno verifikacijo kinematografskih dvoran, čeprav je očitno, da je večina teh dvoran
v slabem stanju. Nadzor o gradbeni varnosti in tehnični primernosti kinematografskih dvoran naj bi v prihodnje uredili z razširjenim predpisom o stalni
inšpekciji vseh javnih zgradb, v katerih delajo izobraževalne in kulturne ustanove. Predlagatelj upa, da se bodo funkcionalnost, tehnična oprema in videz
kinematografskih dvoran sčasoma izboljšali, če bo filmski prispevek še naprej
ostal in če bo v celoti odstopljen temeljnim kulturnim skupnostim namensko
za te potrebe, če bodo temeljne kulturne skupnosti film — in s tem kulturno
urejene kinematografske dvorane — sprejele v svoj temeljni program in mu
namenile potrebno programsko skrb ter gmotno podporo.
II.
Osnutek zakona o filmu v prvem poglavju opredeljuje vsebino zakona in
določa, katera področja iz zaobsežene vsebine so posebnega družbenega pomena.
Poseben družbeni pomen konkretizira zakon s tem, da terja v organih upravljanja TOZD na področju kinematografije in v vodenju proizvodnih skupin
filmskih delavcev sodelovanje predstavnikov družbene skupnosti.
V drugem poglavju opredeljuje zakon pojem javnega predvajanja filmov,
pri čemer v bistvu ne razločuje predvajanja v kinematografskih dvoranah in
predvajanja v okviru televizijskega programa. Med pogoje za javno predvajanje
uvršča tudi pregled republiške komisije za pregled filmov (ali ustrezne komisije iz druge republike) ter slovenske napise za uvožene filme.
Tretje poglavje vsebuje določila o domačem filmu, ki terja, da so ga
izdelali domači producenti, avtorji in filmski delavci. Svojstvo domačega filma
lahko pridobi tudi koprodukcijski film, o čemer sklepa republiška komisija
za pregled filmov. Določila o domačem filmu ne zapirajo vrat medrepubliškemu
sodelovanju in so usklađena s predlogi filmskih zakonov v drugih republikah.
Poglavje o proizvodnji, prometu in predvajanju filmov obsega minimalne
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati OZD v kinematografiji in nakazuje možnosti
za naglejši razvoj produktivne in -reproduktivne kinematografije v Sloveniji.
Ta določila seveda ne zadevajo ljubiteljskega odnosa do filma (amaterskih,
filmskih ustvarjalcev), ki je urejen z zakonom o društvih. Domača filmska
proizvodnja naj bo deležna družbene pomoči na osnovi nacionalnega filmskega
programa, razpoložljivih umetniških zmogljivosti slovenskih filmskih delavcev
in kapacitete tehnične filmske baze, usklajenosti programa z drugimi kulturnimi dejavnostmi, predvsem pa s potrebami televizije in tržišča ter ne na32

498

Priloge

zadnje od celotnih sredstev, ki jih republika odmerja kulturni skupnosti Slovenije. V primeru, da bi se odločili za tako usmeritev financiranj,a slovenske
filmske proizvodnje, katere deficitarnost v zadnjih letih precej narašča, bi
morah doseči spremembo zakona o financiranju kulturnih skupnosti, ki naj
bi v prihodnje domačemu filmu zagotavljal stalna in rastoča sredstva, s čimer
bi omogočili njegovo kvantitetno in kvalitetno rast.
Osnovo za odmero filmskega prispevka kot avtonomnega vira za pospeševanje predvajanja filmov predstavlja v kinematografih izkupiček od prodanih vstopnic, za prispevek na televiziji pa predstavlja osnovo tisti del naročnine za TV sprejemnike, ki ustreza dieliežu kinematografskih filmov .v oelotnem televizijskem perogramu. S tem bi dosegli enakopravnejše obravnavanje
predvajanja filmov ne glede na kraj in način, nemara pa tudi večjo povezavo
proizvodnih načrtov klasične kinematografije in televizije, kar se doslej ni
posrečilo.
Predlog, da naj bi filmski prispevek, ki ga odvajajo kinematografi, v celoti
odstopili temeljnim kulturnim skupnostim in predlog, da naj bi bih potujoči
kinematografi in tisti, ki imajo le dve predstavi tedensko, prispevka oproščeni,
pove, da pomeni tak premik v zakonu izrazito spodbudo za razvoj kinemagrafov v manjših krajih. Predlog, da naj bi bili tudi v prihodnje oproščeni
prispevka vsi kvalitetni filmi, pa govori v prid želji, naj bi zakon pozitivno
vplival na kvalitetno raven filmskega repertoarja, kar je še posebej pomembno
ob dejstvu, da nimamo — razen omenjene — nobene druge oblike, ki bi kinematografe spodbujala k dobremu repertoarju, saj so bili vse do uvedbe
zakona o filmskem prispevku podvrženi zgolj tržnemu mehanizmu. Z odstopljenim filmskim prispevkom bi dobile temeljne kulturne skupnosti materialno
osnovo za smotrno investicijsko politiko in bi lahko v sorazmerno kratkem
času — seveda ob pomoči večjih gospodarskih organizacij in jamstvu občinskih
skupščin pri najemanju kreditov — rešile propada večino kinematografskih
dvoran, za katere vemo, da v manjših krajih dajejo streho vsem kulturnim
prireditvam.
(Hkrati bi morali s predpisom o davkih in prispevkih doseči, da bi se
občinske skupščine odrekle prometnemu davku na dohodek kinematografov;
leta 1972 so prometni davek še imele občine Hrastnik, Trbovlje, LjubljanaCenter, Vič, Šiška in Bežigrad.)
Glede na predlog sveta za kinematografijo pri gospodarski zbornici in
odbora za kulturne dejavnosti prosvetno-kulturnega zbora je v tem poglavju
odpadel predlog, da naj bi podjetja za promet s filmi še naprej obremenjevali
z 10°/o prispevkom od nadomestila za izposojo uvoženih filmov, pri čemer
predlagatelj zakona meni, da pomeni ta olajšava (v Sloveniji se s prometom
filmov ukvarja samo Vesna film) spodbudo za dober izbor uvoženih filmov
tudi v prihodnje ter hkrati stimulacijo, da bo to podjetje še naprej opremljalo
uvožene filme s slovenskimi napisi in program izpopolnjevalo s kratkimi filmi.
Republiški komisiji za pregled filmov je naložena obsežna naloga, da pregleduje filme, namenjene javnemu predvajanju v SR Sloveniji in se izreče, če
so primerni mladini, pri čemer naj bi starostno mejo na predlog pedagogov
pomaknili na dopolnjeno petnajsto leto. Seveda je tako omejitev razumeti
predvsem kot možnost za zaščito mladine pred najbolj kvarnimi filmi, pri tem
pa ne zanemariti pomena splošne in posebne (filmske) vzgoje, ki lahko pomaga
mlademu človeku pri razumevanju filma. Ker komisija hkrati presoja, katerim
koprodukcijskim filmom priteče svojstvo domačega filma in kateri filmi naj
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bodo zavoljo posebnega umetniškega ali vzgojnega pomena oproščeni filmskega
prispevka, bo marala imeti precejšnje število članov in namestnikov ter si
metodo dela podrobneje določiti s pravilnikom. Komisija bo v praksi upoštevala
odločitve pristojnih komisij v drugih republikah.
Kar zadeva arhivsko filmsko gradivo, je zadnji čas, da ga zaščiti zakon in
da ga arhivska služba obravnava enako kot drugo arhivsko gradivo. Zakon naj
zaveže proizvajalce filmov, da brezplačno- odstopijo nove filme arhivu Slovenije,
njegova skrb pa je, da filme primerno hrani in daje na razpolago za znanstvene
in druge namene. Hramba filmskega arhiva je zvezana z določenimi stroški,
ki jih SR Slovenija kot financer temeljne dejavnosti arhiva Slovenije doslej
ni upoštevala; stroške za arhivu Slovenije odstopljene filme bodo filmski proizvajalci prišteli k proizvodnim stroškom.
Sprememba glede hrambe arhivskega filmskega gradiva je potrebna tudi
zavoljo spremenjenega statusa in financiranja Jugoslovanske kinoteke, ki začenši z letom 1972 ni več zvezni zavod, ampak mu je ustanovitelj mesto Beograd; kot osrednji jugoslovanski arhiv tujih filmov bo še naprej hranila najpomembnejše stvaritve iz svetovne filmske proizvodnje, pri čemer bo deležna
ustrezne finančne participacije republik, za arhiv domačih filmov pa bodo
posihmal skrbele republike same. Najbolj smotrna rešitev bi bila v ustanovitvi
samostojnega filmskega študijskega centra, ki bi združeval filmski arhiv, filmsko fototeko, knjižnico, dokumentacijo in predvajalnico ter izdajanje ustreznih
publikacij, vendar tega zavoljo visokih stroškov trenutno ni mogoče predlagati.
Poglavje o zastopstvu Slovenije na najpomembnejših mednarodnih filmskih festivalih določa, da ustrezne predloge daje kulturna skupnost Slovenije;
ta bo s svojim predstavnikom sodelovala v medrepubliškem telesu, ki zamenjuje doslejšnjo žirijo odpravljene zvezne komisije za stike s tujino.
Tujim filmskim družbam je doslej dovoljeval snemanje v Jugoslaviji zvezni
sekretar za notranje zadeve v sporazumu z zveznim sekretarjem za prosveto
in kulturo. V osnutek smo zapisali, da bi dovoljenje za snemanje tujih filmskih družb v Sloveniji izdajal odslej republiški sekretar za prosveto in kulturo,
v sporazumu z drugimi pristojnimi republiškimi upravnimi organi; podobno
so storili tudi v osnutkih filmskih zakonov drugih republik.
V končnih določbah predlagamo, da naj zakon, glede na določila ustavnega
zakona, začne veljati 1. januarja 1973, za 4. člen pa na predlog predstavnikov
reproduktivne kinematografije predvideli dvanajstmesečni odlog, kajti zvezan
je s pregledom precejšnjega števila filmov, in s časovno zamudo, ki jo terjajo
slovenski napisi.
III.
Finančne posledice zakona bi bile predvidoma takele: če vzamemo za
primer leto 1972, bi temeljne kulturne skupnosti zbrale iz naslova filmskega
prispevka 5,6 milijona din, ki bi jih uporabile za obnovo, modernizacijo in
novogradnjo kinematografskih dvoran. Kulturna skupnost Slovenije bi prav
tako iz naslova filmskega prispevka od televizije prejela 1 125 000 din, ki bi jih
uporabila za pospeševanje predvajanja filmov ter drugih akcij; iz republiških
sredstev pa naj bi prejela še 7,2 milijona din za uresničevanje nacionalnega
filmskega proizvodnega programa, se pravi petih celovečernih in dvajsetih
kratkih filmov, kar bi omogočilo sorazmerno normalen izkoristek kadrovskih
in tehničnih zmogljivosti in s tem možnost za kvantitetno ter kvalitetno rast
slovenskega filma.
32»
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Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na svoji seji dne 31.
oktobra 1972 obravnaval osnutek zakona o filmu, ki ga je skupščini predložil
v obravnavo izvršni svet.
V načelni obravnavi je bilo ugotovljeno, da je izvršni svet v osnutku
zakona primerno upošteval pripombe, ki jih je dal odbor k predlogu za izdajo
zakona. V razpravi se je pokazalo, da je ostalo med pomembnejšimi vprašanji
odprto še vprašanje zaščite domačega kratkega filma. Podana je bila sugestija,
da bi bila ena od možnih rešitev lahko tudi ta, da bi zakon določno opredelil
pojem celotne filmske predstave, njeno strukturo in sestavne dele ter tako
zagotovil tudi kratkemu filmu njegovo predstavitev in predvajanje v večji meri
kot doslej. Druga možna rešitev bi bila finančna stimulacija kinematografov
za predvajanje kratkih filmov. Odbor je predlagal, naj predlagatelj zakona
ponovno prouči možnosti za zaščito kratkega filma.
V razpravi o podrobnostih so bila k zakonskemu osnutku sprejeta naslednja
stališča in pripombe:
K 4. čl enu : Četrta alinea naj se spremeni tako, da se glasi: »— o katerih je javnost obveščena, da niso primerni za mladino do dopolnjenega 15. leta
starosti.«
K 7. členu : Besedilo zadnje alinee naj se črta in namesto nje vstavi
besedilo, po katerem dobi svojstvo domačega filma tudi film, v katerega so
domači producenti vložili najmanj tretjino sredstev.
K 8. členu: V tretjem odstavku naj se črtajo v tretji vrsti besede »ter
skupine občanov«.
K 9. členu : V četrti alinei naj se varščina razširi na vsakršni film, ne
samo na celovečerni.
K 11. členu: Pripomba je bila k formulaciji tega člena, ki bi lahko
z besedo »redno« povzročila pri zagotavljanju sredstev spore med kulturno
skupnostjo in filmsko proizvodnjo. Beseda »redno« se namreč lahko tolmači
zelo široko.
K 12. členu : Besedilo prvega odstavka naj se redakcijsko izboljša.
K 13. členu : Odbor je podprl osnovni tekst prvega odstavka.
K 14. členu : Drugi odstavek naj se dopolni tako, da uporablja kulturna skupnost Slovenije prispevek radio-televizije Ljubljana tudi za proizvodnjo filmov in ne samo za predvajanje.
K 15. členu : Da bi bile zagotovljene temeljnim kulturnim skupnostim
večje možnosti za vodenje in izvajanje politike na področju predvajanja filmov,
naj se črta druga in tretja alinea.
Crta naj se tudi variantni dodatek, ker so po prvi alinei oproščeni filmskega prispevka tudi vsi tisti domači filmi, ki imajo izobraževalen ali umetniški
pomen.
K 19. č 1 e n u : Prvi odstavek naj se spremeni tako, da imenuje republiško
komisijo za pregled filmov kulturna skupnost Slovenije in ne njena skupščina.
Enaka sprememba velja tudi za 20. člen.
Odbor je za poročevalko na seji republiškega zbora določil poslanko Vido
Kastrin.
Št.: 64-11/72
Ljubljana, 2. 11. 1972
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Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 68. seji 26. oktobra
1972 obravnaval osnutek zakona o filmu, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
V načelni razpravi je bilo ugotovljeno, da predlagani zakon zamenjuje
temeljni zakon o filmu in republiški zakon o filmskem prispevku.
V zvezi s finančnimi posledicami zaradi sprejetja zakona je odbor ugotovil,
da iz besedila osnutka zakona izhaja, da zagotavlja sredstva za filmsko proizvodnjo kulturna skupnost Slovenije, da pa v obrazložitvi osnutka predlagatelja zakona predvideva, da se za uresničevanje nacionalnega filmskega proizvedenega programa predvideva dodatnih 7,2 milijona dinarjev letno iz republiških sredstev.
Odbor v oeloti razume potrebe po nacionalnem filmskem proizvodnem
programu, vendar meni, da je naloga kulturne skupnosti, da v okviru sredstev
samoupravno določi optimalno porabo tudi za to področje. Res je, da je bilo
doslej 70 ®/o filmskega prispevka namenjenega za proizvodnjo filmov, kar se
s predlaganim zakonom bistveno spreminja, ker gre celoten filmski prispevek
za financiranje potreb v zvezi s predvajanjem filmov, vendar ob tem meni
odbor, da je naloga kulturne skupnosti, da to vprašanje zbilancira samoupravna
kulturna skupnost. Prav gotovo ni smisel samoupravnih skupnosti le distribuiranje denarja in zahtevki za dodatna sredstva, ampak predvsem v oblikovanju in izvajanju politike optimalnega razvoja celotne kulturne sfere v okvirih,
ki jih družba zmore financirati.
Iz obravnave po členih daje odbor naslednje pripombe in predloge:
K 4. členu: Odbor ni prepričan o primernosti postavitve starosti 15 let
kot meje, do katere mladina ne sme gledati vseh filmov. V drugih državah
so te starostne meje preciznejše in jih je običajno več, ne pa samo ena. To naj
se popravi v celotnem zakonu in postavi višja meja za nekatere filme.
K 8. členu: V tretji vrsti tretjega odstavka naj se besedilo »,društva
ter skupine občanov« zamenja z besedilom: »ter društva«.
K 9. členu : Odbor meni, da je proizvodnja v pogojih, da izdeluje film
skupina filmskih delavcev, premalo preciziran predvsem glede na to, da bo ta
skupina izdelovala film zelo verjetno z osnovnimi sredstvi in inventarjem filmskega podjetja, v katerem filmski delavci sicer redno delajo.
K 11. členu: Besedilo člena dopolniti tako, da bo jasno izhajalo, da
kulturna skupnost zagotavlja finančna sredstva za proizvodnjo družbeno in
umetniško pomembnih filmov.
K 13. č 1 e n u : Verjetno ni predvidena sprememba v izračunavanju filmskega prispevka in se naj zato precizneje opredeli osnova, od katere se plačuje
filmski prispevek (to je cena vstopnice, zmanjšana za prometni davek in prispevek za Rdeči križ) kakor doslej.
K 14.členu: V razpravi je bilo podano, da bi bilo logično, da se sredstva, ki jih plačuje RTV za predvajanje filmov, usmerijo za proizvodnjo filmov,
ne pa za pospeševanje predvajanja filmov.
Drugi odstavek 14. člena naj bi se spremenil v naslednjem smislu: RTV
Ljubljana odvaja filmski prispevek na osnovi dogovora glede višine in namena
kulturni skupnosti Slovenije.
Filmski prispevek se po sedanjem zakonu uporablja za proizvodnjo in
predvajanje filmov, v osnutku zakona pa je »proizvodnja« izpadla. Predlog
zakona naj to upošteva.
K 15. č 1 e n u : Varianta naj se vključi v besedilo zakona.
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Posebno vprašanje, ki ga zakon ne rešuje, bi ga pa bilo treba rešiti v zvezi
z domačim filmom, je vprašanje predvajanja kratkega filma. Jugoslovanski
kratki filmi so zelo dobri in mednarodno priznani, v naših kinematografih pa
jih skoraj ni mogoče videti.
K 17. člen u : Besedilo je zelo ohlapno, zato naj bi ta člen bil preciznejši
v smeri obveznega dogovarjanja.
K 26. č 1 e n u : Besedilo tega člena je treba uskladiti z besedilom 4. člena.
Odbor predlaga zboru, da sprejme osnutek zakona, pri izdelavi predloga
zakona pa naj se upoštevajo predlogi odbora.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Dušana Kolenca.
Št.: 64-11/72
Ljubljana, 30. 10. 1972

Odbor za kulturne dejavnosti prosvetno-kulturnega zbora skupščine SR
Slovenije je na seji dne 25. oktobra 1972 obravnaval osnutek zakona o filmu,
ki ga je skupščini predložil v obravnavo izvršni svet.
V načelni obravnavi so člani odbora ugotovili pomembnost kompleksne
normativne ureditve področja kinematografije z vsemi zvrstmi te družbene
dejavnosti, od proizvodnje in prometa do predvajanja in arhiviranja filmov.
Zaradi tega in ker odslej vsaka republika zase samostojno ureja to dejavnost,
so posebej poudarili potrebo po nadaljnjem usklajevanju zakonske vsebine na
medrepubliški ravni in iskanju enotnih rešitev za vsa pomembna skupna vprašanja, ki naj jih posamezni republiški zakoni urede in za katere doslej še niso
našli skupnega jezika. Pri tem bi kazalo tudi proučiti nekatere rešitve, ki so
jih po mnenju filmskih delavcev v drugih republikah ustrezneje rešili (status
filmskih delavcev, odnosi med T V in kinematografijo, plačevanje filmskega
prispevka idr.).
Zakonski osnutek v svojih splošnih določbah preskromno opredeljuje
družbenopolitičen pomen in vlogo celotne filmske dejavnosti z vsemi njenimi
pojavnimi oblikami in ne zagotavlja ustreznih razmerij med domačim in tujim
filmskim programom. Pri tem še zlasti ostaja odprto vprašanje zaščite domačega kratkega filma. Podana je bila sugestija, da bi bila ena od možnih rešitev
lahko tudi ta, da bi zakon določno opredelil pojem celotne filmske predstave,
njeno strukturo in sestavne dele ter tako tudi zagotovil kratkemu filmu njegovo
predstavitev in predvajanje v večji meri kot doslej.
V zvezi z določilom, da se smejo na območju SR Slovenije javno predvajati
le tisti filmi, ki jih je — poleg drugih pogojev — predlagala republiška komisija za pregled filmov ali pristojna komisija druge republike oziroma avtonomne pokrajine, bo nujno treba doseči uskladitev oziroma poenotenje kriterijev vseh teh komisij o tem, kateri filmi imajo svojstvo domačega filma, kateri so posebnega umetniškega, vzgojnega ali izobraževalnega pomena, katere
ni dovoljeno predvajati mladini pred dopolnjenim 15. letom starosti in kateri
se smejo javno predvajati brez slovenskih napisov.
Potreba po povezovanju televizijskega in kinematografskega medija je
v zakonskem osnutku preohlapno podana; verjetno bi bilo ustrezneje določiti,
da se prikazovanje filmov na televiziji uredi z medsebojnim dogovorom med
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televizijo in kinematografsko dejavnostjo; če tega dogovora do sredine leta
1973 ne bo, naj republika zagotovi sklenitev obveznega družbenega dogovora
o tem vprašanju.
Finančne posledice zakona so ugodne tako za filmsko distribucijo kot za
reproduktivno kinematografijo; filmska produkcija pa bo verjetno težko dobila dovolj sredstev, da bi uresničila načrtovanih 5 celovečernih in 20 kratkih
filmov letno. Zato je bil v razpravi tudi dan predlog, naj bi uporabo filmskega
prispevka v zakonskem besedilu razširili in ga poleg pospeševanja predvajanja filmov namenih tudi pospeševanju proizvodnje filmov.
V razpravi o podrobnostih so bile k zakonskemu osnutku izrečena naslednja
stališča in pripombe:
k 2. členu : »Proizvodne skupine filmskih delavcev« je treba v celotnem
besedilu zakona označiti kot »samostojne proizvodne skupine filmskih delavcev«.
k 4. č 1 e n u : Verjetno bi v tem členu kazalo opredeliti pojem in sestavino
popolne kinopredstave.
k 7. členu : Besedilo zadnje alinee naj se črta in namesto nje vstavi
besedilo, po katerem dobi svojstvo domačega filma tudi film, v katerega so
domači producenti vložili najmanj tretjino sredstev.
k 8. členu: V tretjem odstavku je treba črtati v tretji vrsti »skupine
občanov«.
k 9. členu : Prav bi bilo, da zakon opredeli, koga je šteti za filmskega
delavca;
odpade naj besedilo prve alinee;
v četrti alinei je treba varščino razširiti na vsakršni film, ne samo na celovečerni ;
posebej je treba proučiti vprašanje avtorskega filma.
k 12. č 1 e n u : Besedilo prvega odstavka je treba razširiti s tem, da SR
Slovenija pospešuje s filmskim prispevkom tudi proizvodnjo filmov in ne le
predvajanje.
Besedilo drugega odstavka je treba preformulirati glede filmskega prispevka, ki ga je dolžna odvajati RTV Ljubljana, in to povezati z značajem TV
naročnine.
k 13. č 1 e n u : V prvem odstavku se črta varianta.
Besedilo drugega odstavka je sporno glede opredelitve osnove za plačevanje
filmskega prispevka RTV Ljubljana. Sploh bi bilo bolje to vprašanje urediti
z družbenim dogovorom.
k 14. členu : V drugem odstavku je treba določiti, da se prispevek, ki
ga odvaja RTV Ljubljana, uporabi le za pospeševanje proizvodnje filmov, ne
pa za predvajanje.
k 15. č 1 e n u : Tretja alinea naj se črta, variantni dodatek pa vključi
v besedilo tega člena.
k 18. členu : Republiška komisija za pregled filmov naj bi tudi odločala,
da TV Ljubljana lahko predvaja filme brez slovenskih napisov, če so ti filmi
namenjeni sosednji deželi (npr. Italiji).
k 19. členu : Republiško komisijo za pregled filmov naj imenuje kulturna skupnost Slovenije in ne njena skupščina.
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k 20. č 1 e n u : Pravilnik komisije za pregled filmov naj potrdi kulturna
skupnost Slovenije in ne njena skupščina.
Za poročevalca na seji prosvetno-kulturnega zbora je odbor določil svojega
predsednika dr. Borisa Kuharja.
St.: 64-11/72
Ljubljana, 27. 10. 1972

Zakonodajno-pravne komisije skupščine SR Slovenije je na seji dne 30.
oktobra 1972 obravnavala osnutek zakona o filmu, ki ga je skupščini predložil
njen izvršni svet.
V načelni razpravi komisija k osnutku zakona ni imela pripomb.
Pri podrobni obravnavi besedila osnutka zakona je komisija ugotovila, da
je predlagatelj upošteval njeno pripombo glede imenovanja republiške komisije
za pregled filmov, ki jo je komisija dala v obravnavi predloga za izdajo zakona.
Komisija pa je imela naslednje pripombe:
K 1. členu: V tem členu naj se določi, katere zadeve se urejajo s tem
zakonom in v posebnem členu ali v odstavku pove, katere zadeve se smatrajo
za zadeve posebnega družbenega pomena.
K 2. členu : Prvi stavek prvega odstavka je treba spremeniti v tem
smislu, da predstavniki družbene skupnosti sodelujejo v organih upravljanja
le pri odločanju o zadevah, ki so posebnega družbenega pomena. Organi upravljanja namreč ne odločajo o vseh zadevah, ki so navedene v prvem členu tega
zakona. O tem, ali ima nek film svojstvo domačega filma, odloča republiška
komisija za pregled filmov, kot to določa .18. člen. Prav tako ta komisija odloča,
katere filme na območju Slovenije ni dovoljeno javno predvajati mladini pred
dopolnjenim 15. letom starosti.
V zvezi z rešitvijo, predvideno v drugem stavku prvega odstavka, je komisija menila, naj bi ustanovitveni akti podrobneje urejali vprašanje imenovanja
predstavnikov družbene skupnosti in da morajo samoupravni akti organizacij
združenega dela, kolikor bodo to vprašanje urejali, temeljiti na ustanovitvenem
aktu.
K 4. č 1 e n u : Jasno je treba določiti, da se na območju SR Slovenije
smejo javno predvajati filmi, če so v oeloti izpolnjeni vsi pogoji, navedeni
v tem členu.
V drugi alinei je treba črtati oklepaj, besedilo v oklepaju pa mora ostati.
V zadnji alinei naj se beseda »če« nadomesti z besedo »da«. Pripombi sta
redakcijskega značaja.
K 7. členu: V drugi alinei naj se beseda »in« nadomesti z besedo »ali«.
Po mnenju komisije za svojstvo domačega filma zadošča, če je film izdelan
v jeziku enega od narodov ali narodnosti v SFRJ in da sta izpolnjena tudi
pogoja, navedena v prvi in tretji alinei.
K 8. in 9. členu: Ponovno naj se prouči umestnost predlagane rešitve
v tretjem odstavku, da se s proizvodnjo in s predvajanjem filmov lahko ukvarjajo tudi skupine občanov. Postavljeno je bilo vprašanje, ali ne zadošča predlagana rešitev, da se lahko ukvarjajo tudi društva. Pri tem je bilo opozorjeno,
da z zakonom niso določeni pogoji, ki jih mora izpolnjevati skupina občanov,
kot je to določeno za skupino filmskih delavcev v 9. členu. Kolikor bo predla-
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gatelj ocenil, da je tako možnost treba dati tudi skupini občanov, po mnenju
komisije skupine filmskih delavoev ne bi smeli posebej izločati in drugače
obravnavati kot skupino občanov.
Po mnenju komisije je treba z zakonom določiti sankcije za neizpolnitev
pogoja četrte alinee 9. člena (položitev varščine na občinskem sodišču). Kot
sankcija se lahko določi prepoved nadaljnje proizvodne filma in denarna kazen
za prekršek.
K 10. č 1 ,e n u : Prvi stavek naj se kot nepotreben črta, ker skupina, ki
mora biti organizirana v skladu z zakonom o društvih, je že po tem zakonu
pravna oseba.
K 17. člen u : Ta člen naj se kot nepotreben črta, ker vsebuje pojasnilno
normo.
K 22. členu : V prvem odstavku naj se določi, da veljajo za varstvo
arhivskega filmskega gradiva predpisi o arhivskem gradivu in o arhivu. Ni
umestno citirati sedaj veljavni zakon, ki ga je treba skladno s 37. točko 19. člena
ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi
SR Slovenije uskladiti z ustavnimi amandmaji do konca leta 1972.
K 26., 27., 28. i n 29. č 1 e n u : Predlagatelj naj dosledno uporablja enotno terminologijo. Tako v nekaterih odstavkih govori o organizaciji združenega
dela ali drugi pravni osebi, v drugih pa o organizaciji združenega dela oziroma
drugi organizaciji.
V prvem odstavku 29. člena naj se v tretji vrsti besedilo »29. člena« nadomesti z besedilom »23. člena«, v zadnjem odstavku tega člena pa naj se besedilo
»druga pravna oseba« nadomesti z besedilom »druge pravne osebe«. Pripombi
sta redakcijskega značaja.
K 30. č 1 e n u : Predlagatelj naj ponovno prouči umestnost predlagane
rešitve, glede na to, da je v pripravi nov sistemski zakon o prekrških.
K 32. č 1 e n u : Treba je določiti, s katerim dnem začne veljati ta zakon,
hkrati pa tudi upoštevati navedbo v obrazložitvi na sedmi strani v zadnjem
odstavku in sicer naj bi se 4. člen zakona pričel uporabljati šele po preteku
enega leta od uveljavitve tega zakona, če so za to opravičljivi razlogi.
Št.: 64-11/72
Ljubljana, 31. 10. 1972
PREDLOG ZAKONA
o notranjih zadevah
UVODNA NAČELA
I.
Varstvo neodvisnosti in nedotakljivosti države, varstvo ustavne ureditve,
varstvo samoupravnih pravic človeka in občana v združenem delu in na drugih
področjih ter drugih pravic in svoboščin človeka in občana, varstvo družbenega
premoženja, zagotavljanje osebne in premoženjske varnosti občanov ter nadaljnjega svobodnega družbenega razvoja je ustavna pravica in dolžnost vseh delovnih ljudi in občanov.
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Delovni ljudje in občani uresničujejo te pravice in dolžnosti na temelju
družbene samozaščite v svojih organizacijah in skupnostih s tem, da oblikujejo
patriotično zavest o varovanju socialističnega samoupravnega sistema, zasnovanega na dosežkih narodnoosvobodilne borbe in socialistične revolucije, preprečuje škodljiva in družbeno negativna ter sovražna dejanja, razvijajo varnostno kulturo, krepijo odgovornost ter na temelju ustave in zakonov v samoupravnih aktih določajo pravila ponašanja in organizirane oblike samozaščite
in sodelujejo z organi za notranje zadeve pri izpolnjevanju njihovih nalog,
določenih z zakonom ali predpisom, izdanim na podlagi zakona.
III.
Organi za notranje zadeve družbenopolitičnih skupnosti ,so dolžni sodelovati pri izgrajevanju sistema družbene samozaščite, zlasti tako, da delovne
ljudi in občane v njihovih organizacijah ali na drug način obveščajo o vsebini
in oblikah sovražnega delovanja ter družbeno škodljivih pojavih in dejanjih.
IV.
Družbenopolitične skupnosti so dolžne zagotavljati potrebne materialne in
druge pogoje za vsestranski razvoj in uveljavljanje družbene samozaščite ter
za učinkovito uresničevanje pravic in dolžnosti organov za notranje zadeve,
določenih z zakonom.
I. SKUPNE DOLOČBE
1. člen
Notranje zadeve so zadeve državne varnosti, zadeve javne varnosti in
upravne zadeve, ki jih po tem zakonu in drugih predpisih opravljajo organi
za notranje zadeve.
Notranje zadeve so zadeve splošnega pomena za republiko.
2. člen
Organi za notranje zadeve so republiški sekretariat za notranje zadeve,
uprave javne varnosti, postaje milice s splošnim delovnim področjem in organi,
ki jih ustanovijo občinske skupščine za opravljanje upravnih notranjih zadev
iz občinske pristojnosti.
Dvoje ali več občinskih skupščin lahko ustanovi skupni upravni organ
za notranje zadeve.
Za organe, ki jih ustanovijo občinske skupščine za opravljanje upravnih
notranjih zadev, veljajo samo določbe 11., 62., 63., 64., 123., 124., 129., 130.,
133., 134., 135. in 138. člena tega zakona.
3. člen
Delavci organov za notranje zadeve morajo pri opravljanju zadev iz svoje
pristojnosti braniti in varovati življenje ljudi in dostojanstvo človeka in smejo
uporabljati le tiste prisilne ukrepe, ki jih zakon določa, in s katerimi se z naj-
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manjšimi škodljivimi posledicami za občane ter organizacije združenega dela
in druge organizacije doseže izvršitev uradne naloge.
Predstojnik organa za notranje zadeve, kateremu občan, organizacija združenega dela ali druga organizacija naznani, da je delavec organa za notranje
zadeve pri opravljanju službe ukrenil proti njej nekaj, kar nima podlage
v zakonu ali storil nekaj, kar je v nasprotju z njegovo dolžnostjo, da spoštuje
človeško dostojanstvo, mora tistega, ki mu je to naznanil, če to zahteva, v 30
dneh obvestiti, kaj je v zvezi s tem ukrenil.
4. člen
Za pooblaščene uradne osebe službe javne varnosti se štejejo miličniki in
drugi delavci na delovnih mestih, ki so> kot taka določena v splošnem aktu
sveta delovne skupnosti delavcev organov za notranje zadeve pri republiškem
sekretariatu za notranje zadeve. V aktu, ki ga sprejme republiški sekretar za
notranje zadeve, potem ko je dobil mnenje sveta delovne skupnosti službe
državne varnosti, je določeno, kateri delavci službe državne varnosti so pooblaščene uradne osebe.
Pooblaščena uradna oseba ima posebno izkaznico.
Pooblaščene uradne osebe imajo pravico in dolžnost imeti in nositi orožje
in strelivo v skladu s predpisom, ki ga izda republiški sekretar za notranje
zadeve.
5. člen
Organi za notranje zadeve in njihovi delavci morajo v mejah z zakonom
določene pristojnosti in svojih pooblastil pomagati občanom, organizacijam
združenega dela in drugim organizacijam, če je ogroženo njihovo življenje,
pravice ali premoženje.
6. člen
Organizacije združenega dela in druge organizacije, državni organi in
občani pomagajo organom za notranje zadeve in pooblaščenim uradnim osebam
teh organov pri izpolnjevanju nalog s področja varstva z ustavo določenega
reda, osebne varnosti občanov in varnosti premoženja, vzdrževanja javnega
reda in mira, preprečevanja in odkrivanja kaznivih dejanj in odkrivanja ter
prijemanja storilcev kaznivih dejanj.
7. člen
Občan, ki se v primerih iz 6. člena tega zakona poškoduje, zboli ali izgubi
delovno zmožnost, ima pravice iz zdravstvenega ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kot jih imajo iz zavarovanja za primer nesreče pri delu
osebe, ki so v delovnem razmerju.
Če občan pri dajanju pomoči v primerih iz 6. člena tega zakona ah v
zvezi s tako pomočjo izgubi življenje, se njegovim družinskim članom odmerijo
pravioe po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju s tem, da
je osnova za odmero pokojnine najmanj osebni dohodek, ki ga ima miličnik
s petimi leti zavarovalne dobe.
Družina občana, ki je izgubil življenje v primerih iz 6. člena tega zakona,
ima pravico do enkratne pomoči v višini, kot jo prejme družina miličnika, ki
ima najmanj pet let delovne dobe.
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Občan, ki je pomagal v primerih iz 6. člena tega zakona, ima tudi pravico
do povračila škode, ki jo ima zaradi dane pomoči.
Če se uvede zoper občana kazenski ali civilni postopek, ki sta v zvezi
z dejavnostjo občana iz 6. člena tega zakona, zagotovi organ za notranje zadeve
takemu občanu strokovno pravno pomoč v tem postopku.
Sredstva, ki so potrebna za uresničevanje pravic iz prejšnjih odstavkov,
zagotovi Socialistična republika Slovenija.
8. člen
Organizacije združenega dela in druge organizacije ter državni organi, pri
katerih je zaradi posebnosti njihovih stavb in poslovnih prostorov, načina dela
in poslovanja ali iz kakšnega drugega vzroka potrebno sistematično varstvo
naprav, orodja, surovin, spisov, arhiva ali predmetov znatne vrednosti, so
dolžni ustrezno zavarovati te dobrine pred uničenjem, poškodovanjem, tatvino
in drugimi oblikami škodljivstva.
Organizacije in organi iz prvega odstavka tega člena lahko organizirajo
posebno službo zavarovanja.
Če organizacija oziroma organ iz prvega odstavka tega člena ne podvzame
potrebnih ukrepov za zavarovanje, lahko določi republiški sekretar za notranje
zadeve, kaj mora organizacija oziroma organ v ta namen storiti.
Natančnejše predpise o organizaciji ter o pravicah in dolžnostih posebne
službe zavarovanja izda republiški sekretar za notranje zadeve.
9. člen
Organi za notranje zadeve izvršujejo v mejah svoje pristojnosti obrambne
priprave v skladu s posebnimi predpisi.
10. člen
Organi za notranje zadeve obveščajo javnost o vprašanjih s svojega delovnega področja, ki so pomembna za občane ter organizacije združenega dela in
druge organizacije, in o ukrepih za njihovo reševanje ter dajejo o takih vprašanjih informacije zastopnikom tiska in drugih oblik javnega obveščanja.
Organi za notranje zadeve dajejo občanom ter organizacijam združenega
dela in drugim organizacijam obvestila o vprašanjih, ki jih neposredno zanimajo, če s takšnim obveščanjem ne nastane škoda koristim službe ali upravičenim koristim občana, organizacije združenega dela ali druge organizacije,
na katero se nanaša obvestilo. Obvestila in podatke pa jim odrečejo, če gre
za državno, vojaško ah uradno tajnost.
Podatke in obvestila o delu organa za notranje zadeve daje njegov predstojnik ah delavec, ki ga on določi.
11. člen
Zakoni in drugi predpisi o republiški upravi SR Slovenije in o organizaciji
republiške uprave SR Slovenije, o samoupravljanju delovnih ljudi in delovnih
razmerij v teh organih, o sredstvih za njihovo delo in o socialnem zavarovanju
veljajo tudi za organe za notranje zadeve, če ni zanje s tem zakonom drugače
določeno.
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II. JAVNA VARNOST
a) Zadeve javne varnosti
12. člen
Zadeve javne varnosti so: varovanje življenja ljudi in premoženja; varovanje določenih osebnosti in objektov; preprečevanje in odkrivanje kaznivih
dejanj; odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in njihovo izročanje pristojnim organom; dajanje kriminalističnih strokovnih mnenj; vzdrževanje javnega reda in mira; urejanje in nadzorovanje prometa na cestah; dajanje nujne pomoči, da se odpravijo posledice, nastale zaradi splošne nevarnosti, ki jo povzročijo elementarne in druge nesreče; nadzorovanje gibanja in
muditve ljudi na meji; kontroliranje potniškega prometa čez državno mejo in
opravljanje zadev, ki so v zvezi z ugotavljanjem in reševanjem mejnih incidentov in drugih kršitev meje.
13. člen
Vzdrževanje javnega reda in mira obsega izvrševanje ukrepov za varovanje družbene discipline na področjih, na katerih organi za notranje zadeve
na podlagi predpisa družbenopolitične skupnosti preprečujejo, odkrivajo in
naznanjajo prekrške in njihove storilce.
Z republiškim zakonom se določijo ukrepi za vzdrževanje javnega reda
in mira, ki imajo pomen za območje republike.
14. člen
Za nadzorstvo nad izvrševanjem občinskih predpisov o javnem redu in
miru in komunalni urejenosti lahko ustanovi občinska skupščina občinsko
stražo.
Službena obleka delavcev, ki so določeni za opravljanje nalog iz prejšnjega odstavka, po barvi, kroju in označbah ne sme biti enaka uniformi miličnikov.
Natančnejše določbe o pravicah ter dolžnostih oseb, ki so sprejete v službo
iz prvega odstavka tega člena, predpiše republiški sekretar za notranje zadeve.
b) Organi javne varnosti
15. člen
Operativne in druge ukrepe na področju javne varnosti opravljajo republiški sekretariat za notrainje zadeve, uprave javne varnosti, postaje milice
s splošnim in posebnim delovnim področjem in posebne enote milice (v nadaljnjem besedilu: služba javne varnosti).
16. člen
Republiški sekretariat za notranje zadeve na področju javne varnosti:
— organizira in skrbi za izvrševanje predpisov na tem področju;
— ukrepa na področju zatiranja kriminalitete v zapletenih primerih in
v primerih, ki imajo pomen za republiko ali za federacijo;
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— opravlja kriminalistična raziskovanja ter daje s tega področja strokovna mnenja;
— organizira in vodi varovanje določenih oseb in objektov;
— opravlja v mejah svoje pristojnosti kontrolo gibanja na državni meji
in potniškega prometa čez državno mejo ter zadeve, ki so v zvezi z ugotavljanjem mejnih incidentov;
— opravlja naloge s področja javnega reda in mira iz republiške pristojnosti;
— opravlja zadeve s področja varnosti cestnega prometa., za katere je
pristojen po posebnih predpisih;
— skrbi za sprejemanje delavcev v organe za notranje zadeve in vodi
strokovno izobraževanje delavcev teh organov;
— skrbi za uniformo, orožje, tehnična sredstva in opremo v organih za
notranje zadeve, upravlja tehnična sredstva in sredstva za zveze ter skrbi
za nabavo, dopolnitev in vzdrževanje teh sredstev;
— sodeluje z organi javne varnosti tujih držav in z mednarodnimi organizacijami v vprašanjih s področja javne varnosti;
— odloča o pritožbah zoper odločbe, ki jih izdajajo v upravnem postopku
uprave javne varnosti;
— zbira podatke, ki imajo pomen za republiko in jih evidentira;
— opravlja druge zadeve javne varnosti, ki jih določa zakon.
17. člen
Uprava javne varnosti je področni organ republiškega sekretariata za
notranje zadeve za opravljanje zadev javne varnosti iz republiške pristojnosti.
Upravo javne varnosti ustanovi z odločbo republiški sekretar za notranje
zadeve in ji določi območje.
Upravo javne varnosti vodi načelnik uprave, ki je za svoje delo neposredno
odgovoren republiškemu sekretarju za notranje zadeve.
Načelnika uprave javne varnosti imenuje brez razpisa in razreši republiški
sekretar za notranje zadeve potem, ko je dobil mnenje prizadetih občinskih
skupščin.
18. člen
Uprava javne varnosti:
— odkriva kazniva dejanja, odkriva in prijema storilce kaznivih dejanj
in jih izroča pristojnim organom;
— odkriva, prijema in izroča pristojnim organom pobegle storilce kaznivih
dejanj in druge iskane osebe;
— opravlja določene zadeve s področja varovanja z ustavo določenega reda;
— preprečuje kazniva dejanja in prekrške;
— opravlja kriminalistično-tehnična opravila;
— obravnava kršitve mejnega režima in druge pojave v zvezi z državno
mejo ter skrbi za izvajanje mednarodnih sporazumov, ki urejajo vprašanja
prehajanja čez državno mejo;
— vzdržuje javni red in mir;
— nadzoruje promet na javnih cestah;
— varuje določene osebe in objekte;
— organizira pomoč, da se odpravijo posledice, nastale zaradi splošne nevarnosti, ki jo povzročijo elementarne in druge nesreče;
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— izdaja na prvi stopnji odločbe v zadevah prehajanja čez državno mejo;
— sodeluje z obmejnimi organi javne varnosti sosednjih držav v zadevah
s svojega delovnega področja;
— opravlja druge zadeve s področja javne varnosti, ki jih določa republiški
sekretar za notranje zadeve.
Uprava javne varnosti je dolžna dajati občinski skupščini letna poročila
o svojem delu in občasne analize o stanju javne varnosti na svojem območju.
Uprava javne varnosti lahko opravlja s pooblastilom republiškega sekretarja za notranje zadeve za sebe in za postajo milice z območja uprave tudi
zadeve s področja delovnih razmerij, strokovnega izobraževanja, operativne
evidence in statistike, materialno-finančnega poslovanja ter vzdrževanja tehničnih sredstev in opreme.
19. člen
Postaja milice s splošnim delovnim področjem (v nadaljnjem besedilu:
postaja milice) je organ za neposredno opravljanje nalog s področja javne
varnosti na območju občine.
Na območju občine je praviloma ena postaja milice. Postaja milice ima
lahko oddelke za opravljanje nalog z njenega delovnega področja na določenem območju občine.
Postajo milice oziroma njen oddelek ustanovi in odpravi občinska skupščina v soglasju z republiškim sekretarjem za notranje zadeve.
Za območje mesta ter dveh ah več občin je lahko skupna postaja milice.
Skupno postajo milice ustanovi in odpravi mestna skupščina oziroma skupščine
prizadetih občin v soglasju z republiškim sekretarjem za notranje zadeve.
Pobudo za ustanovitev in odpravo postaje milice lahko da občinska skupščina ah republiški sekretar za notranje zadeve.
Pri ustanovitvi postaje milice oziroma njenega oddelka je potrebno upoštevati stanje javne varnosti, strukturo in število prebivalstva, gospodarsko in
kulturno razvitost, gostoto cestnega prometa, migracijska gibanja, turizem in
druge okoliščine, ki so značilne za območje, za katero naj se ustanovi postaja
milice.
20. člen
Postaja milice:
— varuje življenje in osebno varnost ljudi in premoženja;
— preprečuje kazniva dejanja, odkriva dejanja ter odkriva in prijema storilce kaznivih dejanj in druge iskane osebe;
— opravlja določene zadeve s področja varovanja z ustavo določenega reda;
— vzdržuje javni red in mir;
— nadzoruje in ureja promet na javnih cestah;
— pomaga, da se odpravijo posledice, nastale zaradi splošne nevarnosti, ki
jo povzročijo elementarne in druge nesreče;
— zagotavlja državnim organom, organizacijam združenega dela in drugim
organizacijam z javnim pooblastilom izvršitev nalog, ki spadajo v njihova
pristojnost, če naletijo pri njihovi izvršitvi na fizično upiranje, ali če ga
upravičeno pričakujejo;
— sodeluje z občinskim upravnim organom, pristojnim za notranje zadeve,
v vprašanjih, ki segajo v delovno področje postaje;
— predlaga uvedbo postopka o prekršku, določenim s predpisom, ki ga
neposredno izvršuje postaja;
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— opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon ali predpis, izdan na podlagi
zakona.
Postaja milice v obmejni občini nadzira tudi potniški promet čez državno
mejo in gibanje v mejnem pasu.
21. člen
Postaja milice s posebnim delovnim področjem je strokovna enota uprave
javne varnosti za neposredno opravljanje posameznih nalog iz 20. člena tega
zakona.
Postaja milice s posebnim delovnim področjem je odgovorna poleg svoje
osnovne naloge tudi za izvršitev nalog iz 1., 2., 3., 4., 6. in 10. alinee 20. člena
tega zakona.
Postaja milice s posebnim delovnim področjem je v organizacijski sestavi
uprave javne varnosti.
22. člen
Postajo milice s posebnim delovnim področjem oziroma njen oddelek
ustanovi in določi njeno osnovno nalogo ter območje republiški sekretar za
notranje zadeve.
Za ustanovitev postaje milice s posebnim delovnim področjem oziroma
njenega oddelka se uporablja merila iz zadnjega odstavka 19. člena tega zakona.
23. člen
Z odločbo o ustanovitvi postaje milice, njenega oddelka in postaje milice
s posebnim delovnim področjem in njenega oddelka se določita kraj, kjer je
sedež postaje, število miličnikov in drugih delavcev na postaji oziroma oddelku
postaje milice.
24. člen
Komandirja postaje milice imenuje brez razpisa in ga razreši občinska
skupščina v soglasju z republiškim sekretarjem za notranje zadeve.
Pobudo za imenovanje in razrešitev komandirja postaje milice lahko da
občinska skupščina ali republiški sekretar za notranje zadeve.
Komandirja postaje milice s posebnim delovnim področjem, pomočnika
komandirja postaje milice ter komandirja oddelka postaje milice imenuje brez
razpisa in razreši republiški sekretar za notranje zadeve.
25. člen
Komandir postaje milice je odgovoren za svoje delo in delo postaje milice
ter njenega oddelka občinski skupščini in republiškemu sekretarju za notranje
zadeve. Komandir postaje milice poroča občinski skupščini in njenemu politično-izvršilnemu organu, ki je pristojen za notranje zadeve, na njihovo zahtevo
ali iz lastne pobude o vprašanjih s področja organizacije in dela postaje milice
oziroma oddelka.
Komandir oddelka postaje milice je za svoje delo in delo oddelka odgovoren komandirju postaje milice.
Komandir postaje milice s posebnim delovnim področjem je odgovoren za
svoje delo in delo postaje načelniku uprave javne varnosti, komandir oddelka
postaje milice s posebnim delovnim področjem pa komandirju postaje.
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26. člen
Za trajno opravljanje določenih nalog s področja javne varnosti lahko
republiški sekretar za notranje zadeve ustanovi posebno enoto milice. Z ustanovitveno odločbo se določijo delovno področje, notranja organizacija in sistemizacija delovnih mest posebne enote.
27. člen
Če je to v interesu varovanja z ustavo določenega reda ali vzdrževanja
javnega reda in mira, lahko republiški sekretar za notranje zadeve sestavi
iz pooblaščenih delavcev organov za notranje zadeve, učencev šolskega centra
in rezervnih miličnikov posebno enoto milice za izvršitev določene uradne
naloge in v ta namen odredi koncentracijo tehničnih sredstev in opreme, ki
je v uporabi teh organov in enot.
V odločbi o sestavi posebne enote iz prejšnjega odstavka je potrebno imenovati poveljnika enote in določiti nalogo, sestavo, oborožitev in tehnično
opremo posebne enote milice.
Posebno enoto milice lahko sestavi v mejah svoje pristojnosti načelnik
uprave javne varnosti iz miličnikov uprave javne varnosti in postaj milice,
ki je dobil soglasje republiškega sekretarja za notranje zadeve.
28. člen
Pri republiškem sekretariatu za notranje zadeve je godba milice. Godba
milice je posebna enota milice.
c) Miličniki
29. člen
Miličniki so uniformirani in oboroženi delavci v organih javne varnosti,
ki opravljajo zadeve neposrednega vzdrževanja javnega reda in mira, nadzorstva in urejanja prometa na javnih cestah, nadzorstva potniškega prometa
čez državno mejo ter druge zadeve, pri katerih je zaradi njihove narave ali
pogojev potrebno, da jih opravljajo uniformirani delavci organov za notranje
zadeve.
č) Rezervni miličniki
30. člen
Vojaški obvezniki, ki imajo vojni razpored v enoti milice, so rezervni
miličniki.
Rezervni miličnik je lahko samo vojaški obveznik, ki ni bil obsojen zaradi
enega izmed kaznivih dejanj, navedenih v drugi alinei prvega odstavka 71. člena
tega zakona.
31. člen
Republiški sekretar za notranje zadeve lahko kliče poleg primerov iz
52. člena zakona o vojaški obveznosti (Uradni list SFRJ, št. 8-84/69) rezervne
miličnike tudi za opravljanje določenih mirnodobnih nalog s področja javne
33
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varnosti in jih razvršča v posebne enote milice ali jih dodeljuje postajam
milice in njihovim oddelkom ter postajam milice s posebnim delovnim področjem kot pomoč in dopolnitev pri opravljanju njihovih nalog.
32. člen
Rezervni miličniki, ki so klicani za opravljanje mirnodobnih nalog, se lahko
uporabljajo za vzdrževanje javnega reda in mira, če je le-ta huje kršen, ob
elementarnih in drugih nesrečah, za zavarovanje državne meje,^ za uničevanje
večjih oboroženih skupin, ki ogrožajo ali rušijo z ustavo določen red, ah za
opravljanje drugih nalog, ki jih ima služba javne varnosti.
33. člen
Rezervni miličniki so med opravljanjem vojaškega strokovnega pouka ali
nalog javne varnosti v uniformi in oboroženi.
Uniforma rezervnega miličnika je enaka uniformi miličnika.
34. člen
Pri opravljanju nalog javne varnosti je rezervni miličnik pooblaščena
uradna oseba.
35. člen
Rezervni miličnik opravlja naloge javne varnosti po ukazu starešine enote
milice, kateri je dodeljen, oziroma po ukazu pooblaščene uradne osebe, pod
vodstvom katere se opravlja uradna naloga.
36. člen
Rezervni miličnik, ki je poklican na vojaški strokovni pouk ali za opravljanje nalog javne varnosti, dobi v uporabo uniformo in osebno opremo tei
ima pravico do brezplačne preskrbe in nastanitve, dokler je v sestavi enote
milice ali je njej dodeljen.
37. člen
Rezervni miličniki se izpopolnjujejo v vojaškem strokovnem pouku in
strokovno pripravljajo za opravljanje nalog javne varnosti v tečajih, ki jih
organizira republiški sekretariat za notranje zadeve. Učni program za tak tečaj
predpiše republiški sekretar za notranje zadeve.
Rezervnemu miličniku se med trajanjem vojaškega strokovnega pouka
v rezervni enoti milice ali med opravljanjem nalog javne varnosti v enoti milice
nadomesti osebni dohodek oziroma zaslužek, izgubljen med njegovo odsotnostjo
z dela, po 54. členu zakona o vojaški obveznosti.
Rezervnemu miličniku, ki ni v delovnem razmerju, gre med opravljanjem
nalog javne varnosti v enotah milice denarno nadomestilo v znesku, ki ga določi
republiški sekretar za notranje zadeve.
39. člen
Rezervni miličnik, ki se med trajanjem vojaškega strokovnega pouka v
rezervni enoti milice poškoduje ah zaradi take poškodbe zboli tako, da ima
telesno okvaro s stopnjo najmanj 20 °/o, ima pravico do enkratne denarne po-
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moči, kakršno imajo vojaške osebe po 193. členu zakona o jugoslovanski ljudski
armadi (Uradni list SFRJ, št. 52-719/64 in št. 57-929/65).
Ce rezervni miličnik v okoliščinah iz prejšnjega odstavka izgubi življenje,
pripada enkratna denarna pomoč njegovi družini.
Denarna pomoč iz prejšnjih odstavkov se plača iz sredstev republiškega
sekretariata za notranje zadeve.
40. člen
Rezervni miličnik, ki se med opravljanjem nalog javne varnosti poškoduje,
zaradi take poškodbe zboli aH izgubi delovno zmožnost, ima pravice iz zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kot jih imajo osebe, ki
so v stalnem delovnem razmerju.
Ce rezervni miličnik med opravljanjem nalog javne varnosti ali v zvezi
s takim opravljanjem izgubi življenje, imajo njegovi družinski člani pravice iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kot jih imajo družinski člani zavarovanca, ki izgubi življenje pri opravljanju svojega rednega poklicnega dela.
Ce rezervni miličnik ni bil v delovnem razmerju, je osnova za odmero
pokojnine po drugem odstavku tega člena najmanj osebni dohodek, ki ga ima
miličnik s petimi leti zavarovalne dobe.
Rezervni miličnik, ki pri opravljanju nalog javne varnosti izgubi življenje,
se na stroške organa, pri katerem je delal, pokoplje v kraju, ki ga določi njegova družina.
Družina rezervnega miličnika, ki pri opravljanju nalog javne varnosti izgubi
življenje, in ki jo je le-ta preživljal, ima pravico do enkratne pomoči. Ta pomoč
ne sme znašati manj, kot znašajo skupni prejemki, ki jih je delavec imel v
zadnjih šestih mesecih. Za rezervnega miličnika, ki ni bil v delovnem razmerju,
se ta pomoč določi po poprečnem osebnem dohodku miličnika s petimi leti delovne dobe. O višini enkratne denarne pomoči odloča republiški sekretar za
notranje zadeve.
41. člen
Rezervni miličnik, ki stori kaznivo dejanje iz druge alinee prvega odstavka
71. člena tega zakona, ah huje krši red in disciplino v rezervni enoti milice ali
enoti milice, se izključi iz sestava rezervne milice.

III. POOBLASTILA DELAVCEV SLUŽBE JAVNE VARNOSTI
42. člen
Pooblaščene uradne osebe službe javne varnosti so dolžne opravljati naloge
varovanja življenja in osebne varnosti ljudi, preprečevanja kaznivih dejanj in
prijemanja njihovih storilcev, vzdrževanja javnega reda in mira ter urejanje
in nadzorstva cestnega prometa ob vsaki priložnosti, četudi je izvršitev zvezana
z nevarnostjo za njihovo življenje, ne glede na to, ah so v službi ali ne, in ah
jim je to naloženo ali ne.
43. člen
Pri opravljanju uradnih nalog imajo pooblaščene uradne osebe službe javne
varnosti pravico legitimirati ljudi in jih v primerih, ki jih določa zakon, privesti k pristojnemu organu.
33*
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Kadar opravljajo pooblaščene uradne osebe uradna opravila v civilni obleki,
se morajo pred uradnim opravilom legitimirati.
44. člen
Organizacije združenega dela in druge organizacije, državni organi in po>samezniki morajo ravnati po ukazih, ki jih izdajo pooblaščene uradne osebe
v mejah zakona pri opravljanju uradnih dolžnosti z namenom, da se zavaruje
z ustavo določeni red, življenje ljudi, varuje premoženje pred uničenjem, poškodovanjem, tatvino in drugimi oblikami škodljivstva, zagotovi varnost cestnega prometa, preprečijo neredi, nemiri in druge podobne kršitve javnega reda
in mira, odvrnejo škodljive posledice elementarnih in drugih nesreč.
45. člen
Pooblaščene uradne osebe imajo poleg dolžnosti in pravic, določenih v
zakonu o kazenskem postopku in predpisih o prekrških, tudi pravico pridržati
osebo, ki moti ali ogroža javni red in mir, če javnega reda in mira ne morejo
vzpostaviti, oziroma, če ogrožanja ne morejo drugače odvrniti. Pridržati pa jo
smejo največ 24 ur.
Izjemoma se sme pridržati oseba do treh dni:
— če je to potrebno, da se ugotovi njena istovetnost,
— če so jo izročili tuji varnostni organi, in je to potrebno, da se izroči
pristojnemu organu,
— če je potrebno zavarovati najvišje predstavnike domačih ali tujih oblastnih ali političnih organov ter najvišje predstavnike mednarodnih organizacij.
Če je taka oseba pridržana v njenem prebivališču več kot 6 ur, ali če to
sama zahteva, je organ za notranje zadeve dolžan o tem obvestiti njeno družino ali koga drugega, ki ga določi pridržana oseba.
Ce je kdo neutemeljeno pridržan, ima pravico do povračila škode. Povračilo lahko zahteva od družbenopolitične skupnosti, ki ji pripada organ, katerega pooblaščena uradna oseba ga je pridržala.
46. člen
Kadar opravljajo službo na javnih prometnih sredstvih, imajo pooblaščene
uradne osebe pravico do brezplačnega prevoza s temi sredstvi in pravico do
zavarovanja, kot jo imajo potniki, ki plačajo prevoz.
V primerih iz prejšnjega odstavka organizacija združenega dela nima
pravice do povračila za prevoz pooblaščenih uradnih oseb.
47. člen
Da bi mogle prijeti storilca kaznivega dejanja, ki ga lovijo, in prepeljati
v najbližji zdravstveni zavod žrtev kaznivega dejanja, elementarne ali druge
nesreče, imajo pooblaščene uradne osebe, ki tega ne morejo storiti drugače,
pravico uporabiti najbližje dosegljivo tuje prometno sredstvo ali sredstvo za
zveze. O uporabi prometnega sredstva oziroma sredstva za zveze dobi posestnik
prometnega sredstva oziroma sredstva za zveze potrdilo.
Posestnik prometnega sredstva oziroma sredstva za zveze ima pravico do
povračila dejanske škode, ki mu je bila povzročena z uporabo sredstev. Povračilo gre na račun družbenopolitične skupnosti, ki ji pripada organ za no-
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tranje zadeve, katerega naloge je opravljala pooblaščena uradna oseba, ki je
pri tem uporabila prometno sredstvo oziroma sredstvo za zveze.
Povračilo škode je treba zahtevati od organa za notranje zadeve, katerega
naloga je opravljala pooblaščena uradna oseba, ki je povzročila škodo. Ce ta
organ v 30 dneh od nastanka škode zahtevku ne ugodi, lahko uveljavlja posestnik prometnega sredstva oziroma sredstva za zveze svoj zahtevek pri pristojnem sodišču.
48. člen
Pooblaščene uradne osebe imajo pravico uporabiti fizično silo, gumijevko,
vodni curek, konjenico, službenega psa, sredstva za prisilno ustavljanje motornih vozil, plinsko orožje, strelno orožje in druga sredstva, ki omogočajo izvršitev uradnih nalog, če drugače ne morejo obvladati upiranja osebe, ki moti
javni red in mir, ali osebe, ki jo je treba privesti, pridržati ali pripreti, kot
tudi, če morajo odvrniti napad na sebe, na koga drugega ali na objekt, ki ga
varujejo.
49. člen
Pri opravljanju uradnih nalog sme pooblaščena uradna oseba uporabiti
strelno orožje samo, če ne more drugače:
— zavarovati življenja ljudi;
— preprečiti bega osebi, zaloteni pri kaznivem dejanju, za katero je predpisana kazen strogega zapora 15 let ali strožja kazen;
— preprečiti bega osebi, ki ji je vzeta prostost, ali osebi, za katero je izdan
nalog za odvsem prostosti, ker je storila kaznivo dejanje, za katero je predpisana kazen strogega zapora 15 let ali strožja kazen;
— odvrniti od sebe neposrednega napada, s katerim je ogroženo njeno
življenje;
— odvrniti napada na objekt ali osebo, ki jo varuje.
V primerih iz prvega odstavka tega člena uporabi pooblaščena uradna
oseba strelno orožje šele, če ne more zagotoviti izvršitve uradne naloge s fizično
silo, gumijevko ah z drugim manj nevarnim prisilnim sredstvom.
Pooblaščene uradne osebe, ki opravljajo službo pod vodstvom starešine,
smejo uporabiti orožje samo po njegovem ukazu. Uporabo orožja sme ukazati
starešina le v primerih in ob pogojih iz prvega in drugega odstavka tega člena.
50. člen
Pooblaščene uradne osebe organov za notranje zadeve lahko zbirajo podatke
in obvestila o kaznivih dejanjih, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, in njihovih storilcih tudi pri osebah, ki so v priporu, ali na prestajanju kazni odvzema prostosti v skladu z določbami zakonika o kazenskem postopku.
51. člen
Služba javne varnosti je dolžna pomagati državnim organom, da zagotovijo
izvršitev izvršljivih odločb, ali izvršitev nalog, ki spadajo v njihovo pristojnost,
če naletijo pri njihovi izvršitvi na fizično upiranje. To velja tudi za zavarovanje
izvršitve upravnih dejanj, ki jih opravljajo organizacije združenega dela in
druge organizacije z javnim pooblastilom.
Pomoč iz prejšnjega odstavka daje služba javne varnosti tudi, kadar se
fizični odpor utemeljeno pričakuje, zlasti zaradi tega, ker je bil tak odpor že
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poskušan, ali kadar gre za resne grožnje, da bo kdo napadel osebo ali življenje delavca, ki naj opravi uradno dejanje.
O tem, ali je zavarovanje potrebno, presodi na podlagi uradnih ugotovitev
predstojnik organa javne varnosti.
52. člen
Kadar državni organ, organizacija združenega dela ali druga organizacija
po posebnih predpisih vzdržuje red na svojem območju, objektu ali prireditvi,
sodeluje z njimi služba javne varnosti in jim pri tem pomaga, če je to potrebno.
Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka pomagajo službi javne varnosti, kadar opravlja naloge iz svoje pristojnosti na njihovem območju, objektu
oziroma prireditvi.
53. člen
Pri opravljanju zadev službe javne varnosti na morju imajo pooblaščene
uradne osebe pravico preveriti zastavo, ustaviti sumljivo plovilo, pregledati
njegove listine in preiskati plovilo ter preganjati, zajeti in odpeljati k pristojnemu organu plovilo, ki v obalnenm morju Jugoslavije ali v zunanjem morskem pasu ne spoštuje jugoslovanskih predpisov, mednarodnih pogodb, ki jih
je sklenila Jugoslavija ali pravil mednarodnega prava.
Prvi odstavek tega člena se ne nanaša na vojne ladje.
54. člen
Če uporabi pooblaščena uradna oseba prisilna sredstva v mejah pravic iz
48. člena in strelno orožje v mejah pravic iz 49. člena tega zakona, je izključena njena odgovornost.
Organ za notranje zadeve zagotovi strokovno pravno pomoč pooblaščeni
uradni osebi, ki je v kazenskem postopku, ali je tožena zaradi odškodnine,
ker je pri opravljanju uradne naloge uporabila strelno orožje ali drugo prisilno
sredstvo.
Organ za notranje zadeve lahko zagotovi strokovno pravno pomoč tudi
tisti pooblaščeni uradni osebi, zoper katero je uveden kazenski ali odškodninski
postopek zaradi druge opravljene uradne naloge.

IV. DRŽAVNA VARNOST
55. člen
Zadeve, ki se tičejo varovanja z ustavo določenega reda (državna varnost),
opravlja služba državne varnosti republiškega sekretariata za notranje zadeve
(v nadaljnjem besedilu: služba državne varnosti).
56. člen
Služba državne varnosti v mejah pravic in dolžnosti, ki jih ima po ustavi
in zakonu, skladno s politiko federacije in republike na področju varovanja
ustavnega reda zbira podatke in obvestila ter opravlja druge ukrepe, da odkriva
in preprečuje dejavnosti posameznikov, skupin in organizacij, ki so usmerjene
v izpodkopavanje ali rušenje ustavnega reda.
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57. člen
Služba državne varnosti je samostojna strokovna služba, ki jo vodi načelnik
službe državne varnosti.
Načelnik službe državne varnosti organizira opravljanje zadev s področja
državne varnosti in je odgovoren za svoje delo in delo te službe neposredno
republiškemu sekretarju za notranje zadeve.
Načelnik službe državne varnosti se imenuje za štiri leta in je lahko po
preteku te dobe ponovno imenovan.
58. člen
Republiški sekretar za notranje zadeve je odgovoren skupščini SR Slovenije in njenemu izvršnemu svetu za delo službe državne varnosti. Na njuno
zahtevo jima mora poročati o delu in stanju službe državne varnosti.
Republiški sekretar za notranje zadeve lahko predlaga, da se poročilo o
posameznih vprašanjih o delu in stanju službe državne varnosti odloži za določen čas, ali da se poročilo o posameznem vprašanju obravnava brez navzočnosti javnosti. Z razlogi je dolžan seznaniti predsednika pristojnega skupščinskega telesa.
59. člen
Delavec službe državne varnosti ima pri opravljanju nalog z delovnega
področja službe pravico in dolžnost preprečiti, da se storilec kaznivega dejanja
ne skrije, ali ne pobegne, preprečiti kaznivo dejanje, ki naj bi bilo neposredno
storjeno, in zavarovati sledove kaznivega dejanja, kadar delavci službe javne
varnosti nimajo možnosti, da bi to pravočasno storili.
Določbo iz 42. do 50. in 54. člena tega zakona veljajo tudi za delavce službe
državne varnosti, kadar opravljajo naloge iz prejšnjega odstavka.
60. člen
Republiški sekretar za notranje zadeve lahko izjemoma odredi glede posameznih oseb in organizacij ukrepe, ki odstopajo od načela nedotakljivosti
pisemske tajnosti in tajnosti drugih občil, če je to neogibno potrebno za kazenski postopek ali za varnost države.
61. člen
Zakonito uporabo sredstev in metod dela službe
zira posebno telo skupščine SR Slovenije.
Republiški sekretar za notranje zadeve mora na
telesa iz prejšnjega odstavka tega člena dajati poročila
področja službe državne varnosti. Ta obveznost velja
pomenijo taka poročila uradno tajnost.

državne varnosti nadzahtevo skupščinskega
in podatke z delovnega
tudi v primerih, kadar

V. UPRAVNE ZADEVE
62. člen
Upravne zadeve v smislu tega zakona so zadeve v zvezi z izvrševanjem
zakonov in drugih predpisov o združevanju občanov, javnih shodih in prireditvah, posesti in nošenju orožja in streliva, varstvu pred požarom, državljan-

520

Priloge

stvu, potnih listinah za prehod čez državno mejo, prebivanju tujcev, osebni
izkaznici, matičnih knjigah, osebnih imenih, prijavljanju bivališča in prebivališča, varnosti cestnega prometa in druge upravne zadeve, ki so dane v pristojnost organom za notranje zadeve.
63. člen
Zadeve iz prejšnjega člena opravljajo za notranje zadeve pristojni občinski
upravni organi in republiški sekretariat za notranje zadeve.
Za notranje zadeve pristojni občinski upravni organi neposredno izvršujejo
zakone in predpise, vodijo upravni postopek, izdajajo odločbe na prvi stopnji
v upravnem postopku in opravljajo druga upravna dejanja.
Republiški sekretariat za notranje zadeve odloča o pritožbah zoper odločbe,
ki jih izdajajo za notranje zadeve pristojni občinski upravni organi, in opravlja
druge upravne zadeve, za katere je pristojen po posebnih predpisih.
64. člen
Za notranje zadeve pristojni občinski upravni organ je samostojen upravni
organ. Za imenovanje in razrešitev predstojnika tega organa je potrebno soglasje republiškega sekretarja za notranje zadeve.

VI. SAMOUPRAVLJANJE
65. člen
Delavci organov za notranje zadeve uresničujejo pravice samoupravljanja
po svetu delovne skupnosti delavcev organov za notranje zadeve, ki je pri
republiškem sekretariatu za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: skupni
svet).
66. člen
Delavci uprave javne varnosti, postaj milice in njihovih oddelkov v občinah
ter delavci postaj milice s posebnim delovnim področjem in njihovih oddelkov
z območja uprave javne varnosti tvorijo delovno skupnost delovne enote uprave
javne varnosti. Ta delovna skupnost ima svet delovne skupnosti delovne enote.
S splošnim aktom, ki ga sprejme skupni svet, se lahko določi, da opravljajo določene pravice samoupravljanja neposredno ali po svetih delovnih enot
tudi delavci temeljnih organizacijskih enot republiškega sekretariata za notranje zadeve in šolskega centra.
Delavci službe državne varnosti tvorijo posebno delovno skupnost in uresničujejo pravice samoupravljanja po svetu delovne skupnosti službe državne
varnosti in po skupnem svetu.
S splošnim aktom, ki ga sprejme svet delovne skupnosti službe državne
varnosti, se določijo organizacija tega sveta ter pravice samoupravljanja, ki
jih izvršujejo delavci službe državne varnosti neposredno ali po svojem svetu.
67. člen
Organizacijo skupnega sveta in svetov delovnih skupnosti delovnih enot,
pravice samoupravljanja, ki jih imajo delovna skupnost delavcev organov za

Priloge

521

notranje zadeve oziroma njen skupni svet ter delovne skupnosti delovnih enot
oziroma njihovi sveti in medsebojna razmerja teh delovnih skupnosti oziroma
njihovih svetov, se urejajo s splošnimi akti, ki jih sprejme skupni svet.
68. člen
S splošnim aktom skupnega sveta se določi, kako uresničuje delovna skupnost postaje milice in njenih oddelkov v občini samoupravne pravice in pravice
glede delitve sredstev, ki so zagotovljena v občinskih proračunih za postajo
milice in njene oddelke.
69. člen
Skupni svet in sveti delovnih skupnosti delovnih enot ter svet delovne
skupnosti službe državne varnosti sprejemajo splošne akte, za katere so pooblaščeni s tem zakonom, v soglasju s predstojnikom organa.
70. člen
Notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest postaje milice in
njenih oddelkov v občini, strokovno usposobljenost miličnikov in druge pogoje,
ki se tičejo organizacije in dela te postaje oziroma oddelka, določi republiški
sekretar za notranje zadeve potem, ko je dobil mnenje skupnega sveta.

VII. DELOVNA REZERVA
71. člen
V organe za notranje zadeve ne more biti sprejet na delo:
— kdor je v kazenskem postopku;
— kdor je bil obsojen za kaznivo dejanje zoper ljudstvo in državo, kaznivo
dejanje zoper uradno dolžnost, kaznivo dejanje, storjeno iz koristoljubnosti ali
za kakšno drugo kaznivo dejanje, storjeno iz nečastnih nagibov.
Če je za posamezno delovno mesto predpisan sprejemni izpit, mora kandidat opraviti tak izpit.
Delavcu organa za notranje zadeve, ki je obsojen za kakšno kaznivo dejanje iz druge alinee prvega odstavka tega člena, preneha delovno razmerje, in
sicer z dnem vročitve pravnomočne sodbe.
72. člen
Poleg splošnih pogojev, ki se zahtevajo za ustanovitev delovnega razmerja
po splošnih predpisih, in poleg pogojev iz prejšnjega člena, mora izpolnjevati
tisti, ki naj se sprejme na delovno mesto miličnika, praviloma še to, da je
odslužil redni vojaški rok, in da ni starejši od 25 let.
73. člen
Za opravljanje nalog, ki so določene s splošnim aktom skupnega sveta, se
lahko sprejme na začasno ah občasno delo v organih za notranje zadeve oseba,
ki je dopolnila 18 let starosti, je zdravstveno sposobna in izpolnjuje pogoje, ki
se predpišejo s splošnim aktom.
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Kdor je v skladu s prejšnjim odstavkom sprejet za urejanje varnosti prometa na cestah, za opravljanje nalog na mejnih prehodih za mednarodni promet
ali za opravljanje drugih nalog s področja službe javne in državne varnosti,
je pri opravljanju takih nalog pooblaščena uradna oseba.
74. člen
Kdor nima za delo v organu za notranje zadeve potrebne prakse in strokovnega izpita, se praviloma sprejme na delo kot pripravnik.
Pripravniku, ki je uspešno končal v šolskem centru strokovno šolo, se šteje,
da je opravil strokovni izpit.
Pripravniku, ki ne opravi v predpisanem roku strokovnega izpita, preneha
delovno razmerje.
Pripravniku — miličniku, ki ne konča uspešno šolanja v šoli za delavce
milice, ali je še pred koncem šolanja izključen iz šole, preneha delo v organih
za notranje zadeve.
75. člen
V organih za notranje zadeve se zasedajo brez javnega razpisa delovna
mesta, ki so določena v zakonu, ali v splošnem aktu skupnega sveta.
Tisti, ki so po pogodbi o štipendiranju dolžni stopiti na delo v organu za
notranje zadeve, se sprejmejo brez razpisa.
76. člen
O sprejemu delavca na delo v organe za notranje zadeve in o prenehanju
dela odloča republiški sekretar za notranje zadeve na predlog sveta delovne
enote.
77. člen
Kandidatu, za delo v službi javne in državne varnosti, ki ni bil sprejet,
organ za notranje zadeve ni dolžan sporočiti razlogov za negativno odločitev.
78. člen
Kadar tako terja služba, je lahko delavec službe javne oziroma državne
varnosti premeščen iz enega organa za notranje zadeve v drug organ ali v
šolski center ali obratno, če pogoji, ki se zahtevajo za novo delovno mesto,
ustrezajo delavčevim strokovnim in drugim delovnim sposobnostim.
O premestitvi odloči republiški sekretar za notranje zadeve.
79. člen
Delavec službe javne in državne varnosti, ki je premeščen po službeni
potrebi, ima pravico do potnih in selitvenih stroškov, povračila osebnega dohodka, ki ustreza najmanj enomesečni akontaciji njegovega osebnega dohodka,
do nadomestila za ločeno življenje in pravico, da mu organ, h kateremu je
premeščen, v dveh letih od zglasitve v službo na delovnem mestu preskrbi
primerno stanovanje.
Pravice iz prejšnjega odstavka se natančneje določijo s splošnim aktom
skupnega sveta.
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80. člen
Delavec javne oziroma državne varnosti, ki je premeščen po službeni potrebi, se mora zglasiti na delo v roku, ki je določen v odločbi o premestitvi,
najpozneje pa v treh dneh po razrešitvi dolžnosti na prejšnjem delovnem mestu.
Ce se ne zglasi na delo v tem roku, mu preneha delovno razmerje po splošnih
predpisih.
81. člen
Kadar tako terja služba, lahko republiški sekretar za notranje zadeve
začasno napoti na delo k drugemu organu za notranje zadeve, delavca službe
javne in državne varnosti, vendar najdalj za šest mesecev. Z delavčevo privolitvijo lahko traja tako delo tudi dalj kot šest mesecev.
Delavec, ki je poslan na delo k drugemu organu za notranje zadeve, ima
pravico do povračil, določenih s splošnim aktom skupnega sveta.
82. člen
Kadar tako terja služba, je delavec organa za notranje zadeve dolžan opravljati delo pod posebnimi delovnimi pogoji, kot so: delo, daljše od polnega
delovnega časa, nočno delo, delo v izmeni, dežurstvo, pripravljenost na delovnem mestu oziroma doma ah terensko delo.
S splošnim aktom skupnega sveta je določen način nagrajevanja dela v
posebnih pogojih.
83. člen
S splošnim aktom skupnega sveta se določi osebni dohodek delavcev v
organih za notranje zadeve, izvzemši osebni dohodek delavcev službe državne
varnosti, ki se določi s splošnim aktom sveta delovne skupnosti službe državne
varnosti.
84. člen
Delavci v organih za notranje zadeve so dolžni varovati uradno tajnost.
Dolžnost varovanja uradne tajnosti traja tudi po prenehanju delovnega
razmerja.
Republiški sekretar za notranje zadeve lahko odveže v utemeljenem
primeru delavca organa za notranje zadeve dolžnosti varovanja uradne tajnosti.

VIII. PRIZNANJA IN POHVALE
85. člen
Enotam službe javne in državne varnosti ter delavcem teh služb se lahko
podeljujejo priznanja in pohvale za posebne uspehe, ki jih dosežejo pri opravljanju uradnih nalog.
Za udeležbo v pomembnih dogodkih iz življenja in dela organov za notranje zadeve se lahko delavcem notranjih zadev in drugim osebam podeljujejo
priznanja in nagrade.
Priznanja in pohvale ter postopek za podeljevanje teh odličij določi s pravilnikom sekretar za notranje zadeve, ko je dobil soglasje izvršnega sveta
skupščine SR Slovenije.
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IX. SOCIALNO ZAVAROVANJE TER MATERIALNA OSKRBA
86. člen

Pooblaščene uradne osebe službe javne in državne varnosti prejemajo med
začasno zadržanostjo oziroma nezmožnostjo za delo v primerih iz 52. in 60.
člena zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega
varstva (Uradni list SRS, št. 26-147/70) nadomestilo osebnega dohodka v višini
redne mesečne akontacije.
Drugi delavci v organih za notranje zadeve imajo pravico do nadomestila
osebnega dohodka v višini redne mesečne akontacije v primeru začasne nezmožnosti za delo, če je le-ta posledica nesreče pri delu oziroma posledica
bolezni, ki se po posebnih predpisih o delavcih v organih za notranje zadeve
šteje za nesrečo pri delu.
Razlika med nadomestilom osebnega dohodka iz prejšnjih odstavkov in
nadomestilom osebnega dohodka, ki ga zagotavlja tem delavcem po zakonu
o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva skupnost zdravstvenega zavarovanja, gre v breme proračuna SR Slovenije.
Nadomestilo iz prvega in drugega odstavka tega člena se vzame za izračun
pokojninske osnove.
87. člen
Delavcu organa za notranje zadeve, ki ima več kot 25 let pokojninske dobe,
od tega najmanj 15 let dejanskega dela na delovnih mestih, na katerih se šteje
zavarovalna doba s povečanjem, ne more prenehati delo v organu za notranje
zadeve zaradi odprave delovnega mesta, trajnejšega zmanjšanja obsega dela
aH če se ugotovi, da njegova delovna sposobnost ne zadovoljuje zahtev delovnega mesta, na katerem dela.
Delavcu iz prvega odstavka tega člena, ki ostane nerazporejen, pripada
nadomestilo osebnega dohodka, enako vrednosti njegovega dotedanjega delovnega mesta, ter vsa poznejša povečanja, ki se organu za notranje zadeve zagotovijo za druge delavce.
Nadomestilo osebnega dohodka pripada nerazporejenemu delavcu vse dotlej, dokler ni razporejen na novo delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni
izobrazbi, ali dokler ne sklene delovnega razmerja pri drugem organu ali drugi
organizaciji, ali pa, dokler ne uveljavi pravice do pokojnine ali mu delo preneha
po kakšnem drugem naslovu.
Čas, ki ga delavec prebije kot nerazporejen, se mu računa kot čas delovnega
razmerja.
88. člen
Delavcem na določenih dolžnostih pri organih za notranje zadeve se odmerja starostna pokojnina od poprečnega mesečnega zneska osebnega dohodka,
ki ga je delavec dobil v zadnjem letu pred upokojitvijo.
Kateri delavci se štejejo za delavce na določenih dolžnostih po prejšnjem
odstavku, določi republiški sekretar za notranje zadeve v soglasju z izvršnim
svetom.
Starostna pokojnina ali invalidnina, ki gre delavcem na določenih dolžnostih pri organih za notranje zadeve, znaša za pokojninsko dobo 20 let, za
delavca 55 fl/o, za delavko po- 57,5 9/o pokojninske osnove iz prvega odstavka
tega člena, in se nato poveča za 2,5 fl/o pokojninske osnove za vsako nadaljnje
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celo leto do dopolnjenih 30 za pokojnino vštevnih let. Za vsako nadaljnje celo
pokojninsko leto nad 30 let se pokojnina poveča za 0,5 % pokojninske osnove
tako, da znaša najvišja pokojnina 85 '%> pokojninske osnove iz prvega odstavka
tega člena.
Pokojnina ali invalidnina po prvem in drugem odstavku tega člena gre
tudi delavcu organa za notranje zadeve, ki ob uveljavitvi pravice do starostne
pokojnine ni delavec na določenih dolžnostih, če ima najmanj 20 let za pokojnino vštevnih let, in je od tega najmanj 10 let dejansko delal na delovnih
mestih, na katerih se šteje zavarovalna doba s povečanjem.
89. člen
Delavec organa za notranje zadeve, ki je uveljavil pravico do starostne
ali invalidske pokojnine, ima pravico do odpravnine v višini zadnjih dveh
mesečnih akontacij osebnega dohodka. Pravico do odpravnine v višini zadnjih
treh mesečnih akontacij osebnega dohodka ima delavec, ki je delal nad 10 let
v lastnosti pooblaščene uradne osebe, do odpravnine v višini zadnjih petih
mesečnih akontacij osebnega dohodka pa tisti, ki je v taki lastnosti delal
nad 20 let.
Ob smrti delavca organa za notranje zadeve se izplača odpravnina po
kriterijih iz prejšnjega odstavka njegovi družini.
90. člen
Ce delavcu preneha delovno razmerje zaradi odpravljenega delovnega mesta
ali trajnega zmanjšanja obsega dela ali poslovanja (102. člen temeljnega zakona
o delovnih razmerjih), mu gre odpravnina, ki je enaka mesečni akontaciji
osebnega dohodka, ki jo je dobil zadnji mesec pred prenehanjem dela. Ce je
delavec delal v organih za notranje zadeve nad 10 let, dobi v takem primeru
odpravnino, ki je enaka mesečni akontaciji osebnega dohodka zadnjih dveh
mesecev pred prenehanjem dela.
91. člen
Delavec službe javne in državne varnosti, ki po odločbi zdravstvene komisije republiškega sekretariata za notranje zadeve ni sposoben za opravljanje
svojega dela, je pa sposoben za drugo delo v organih za notranje zadeve, se
razporedi na drugo delovno mesto, ki ustreza stopnji njegove strokovne usposobljenosti in zdravstvenemu stanju.
Ce je novo delovno mesto nižje ocenjeno od prejšnjega, obdrži delavec
osebni dohodek prejšnjega delovnega mesta in ima pravico, da se mu osebni
dohodek povečuje po oceni prejšnjega delovnega mesta.
Delavcu, ki po odločbi zdravstvene komisije republiškega sekretariata za
notranje zadeve ni sposoben za opravljanje kakršnega koli dela v organih za
notranje zadeve, se priznajo pravice iz invalidskega zavarovanja po splošnih
predpisih.
92. člen
Delavec organa za notranje zadeve, ki uveljavi pravico do pokojnine, ima
pravico do povračila stroškov za selitev iz kraja, v katerem je služboval, v kraj,
v katerem se želi nastaniti, če je bil v kraj službovanja premeščen po službeni
potrebi.
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Pravico do povračila stroškov iz prejšnjega odstavka lahko uveljavi delavec
v dveh letih od prenehanja dela.
93. člen
Republiški sekretariat za notranje zadeve zavaruje pri zavarovalni organizaciji delavoe na delovnih mestih, ki so za zdravje in življenje posebno nevarna, za primer smrti ali trajne izgube splošne delovne zmožnosti.
Delovna mesta iz prejšnjega odstavka so določena v splošnem aktu skupnega sveta.
94. člen
Delavec organa za notranje zadeve ima poleg dajatev iz invalidskega zavarovanja v primeru nesreče pri opravljanju službe, katere posledica je smrt ali
trajna izguba splošne delovne zmožnosti, pravico do odškodnine.
Višina odškodnine in način njenega izplačevanja sta določena s splošnim
aktom skupnega sveta.
95. člen
Delavec organa za notranje zadeve, ki pri opravljanju uradne naloge ali
v zvezi z opravljanjem take naloge izgubi življenje, se na stroške organa za
notranje zadeve, pri katerem je delal, pokoplje v kraju, ki ga določi njegova
družina.
V primeru iz prvega odstavka tega člena ima družina, ki jo je tak delavec
preživljal, pravico do enkratne pomoči. Ta pomoč ne sme znašati manj, kot
znašajo skupni prejemki, ki jih je delavec imel v zadnjih šestih mesecih. O višini
enkratne denarne pomoči odloča republiški sekretar za notranje zadeve.
96. člen
Poleg bolezni, ki se po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju štejejo za poklicne bolezni, se štejejo pri pooblaščenih psebah za
poklicne bolezni tudi tiste bolezni, ki jih s posebno odločbo določi republiški
sekretar za notranje zadeve v soglasju z republiškim sekretarjem za delo in
republiškim sekretarjem za zdravstvo in socialno varstvo.

X. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
97. člen
Delavec v organu za notranje zadeve je disciplinsko odgovoren, če nalog
na svojem delovnem mestu in drugih zaupnih nalog ne opravlja vestno in
v redu, če se ne ravna po zakonu, drugih predpisih in splošnih aktih ter po
ukazih in navodilih predstojnika, ah če ne ravna po pravilih, s katerimi so
predpisane dolžnosti med delom ali v zvezi z delom (kršitve delovne discipline).
98. člen
S splošnim aktom skupnega sveta se natančneje določijo obveznosti delavcev pri opravljanju službenih dolžnosti, pravila o obnašanju delavcev med
delom in v zvezi z delom, kaj se šteje za hujšo kršitev delovne discipline,
način, kako se predlaga disciplinski postopek, ter načela za poslovanje disciplinskih sodišč.
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99. člen
Disciplinske ukrepe za lažje kršitve delovne discipline izreka pooblaščeni
predstojnik.
Disciplinske ukrepe za hujše kršitve delovne discipline izrekajo na prvi
stopnji disciplinska sodišča pri republiškem sekretariatu za notranje zadeve, pri
šolskem centru in pri upravah javne varnosti.
O pritožbah zoper odločbe disciplinskih sodišč prve stopnje odloča disciplinsko sodišče druge stopnje pri republiškem sekretariatu za notranje zadeve.
100. člen
Predsednika in člane disciplinskega sodišča prve stopnje imenuje predstojnik organa oziroma predstojnik temeljne organizacijske enote in šolskega
centra v soglasju s svetom delovne skupnosti delovne enote.
Predsednika in člane disciplinskega sodišča druge stopnje imenuje repupubliški sekretar za notranje zadeve v soglasju s skupnim svetom.
Predsednik in člani disciplinskega sodišča se imenujejo za dve leti.
Predsednik disciplinskega sodišča in člani imajo namestnike.
101. člen
Republiški sekretar za notranje zadeve lahko zahteva, da uvede disciplinsko
sodišče prve stopnje republiškega sekretariata za notranje zadeve disciplinski
postopek zoper načelnika uprave javne varnosti in komandirja postaje milice
za kršitev delovne discipline.
Republiški sekretar za notranje zadeve lahko zahteva, da uvede disciplinsko sodišče prve stopnje republiškega sekretariata za notranje zadeve disciplinski postopek zoper komandirja postaje milice s posebnim delovnim področjem za kršitev delovne discipline, če načelnik uprave javne varnosti ni
zahteval disciplinskega postopka.
102. člen
Disciplinski ukrep izključitve iz delovne skupnosti zaradi hujše kršitve
delovne dolžnosti izreče disciplinsko sodišče.
103. člen
Delavec organa za notranje zadeve je lahko odstranjen z delovnega mesta
ali iz službe, če se začne zoper njega kazenski postopek, ali začne disciplinsko
sodišče postopek zaradi hujše kršitve delovne dolžnosti in bi bilo škodljivo^ za
službo, čte bi delavec še naprej ostal na delovnem mestu oziroma v službi.
Odstranitev z delovnega mesta ah iz službe sme trajati največ šest mesecev oziroma toliko časa, dokler ni končan kazenski postopek.
O odstranitvi z delovnega mesta ali iz službe odloči predstojnik organa za
notranje zadeve.
Zoper odločbo o odstranitvi z delovnega mesta ali iz službe se delavec lahka
pritoži na disciplinsko sodišče prve stopnje.
Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.
Sklep disciplinskega sodišča o pritožbi je dokončen.
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XI. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE
104. člen

V sestavi Republiškega sekretariata za notranje zadeve je šolski center
za strokovno izobraževanje delavcev v organih za notranje zadeve (v nadaljnjem
besedilu: šolski center).
Šolski center ima šolo za miličnike kadete, šolo za miličnike, šolo za poklicne gasilce in šolo za dopolnilno izobraževanje delavcev v organih za notranje zadeve.
Sola za miličnike kadete, šola za miličnike in šola za poklicne gasilce so
srednje šole iin veljajo za njih določbe zakona o srednjem šolstvu (Uradni list
SRS, št. 18/67), kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.
Republiški sekretar za notranje zadeve lahko organizira tudi druge oblike
strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja.
105. člen
Organa upravljanja šolskega centra sta svet šolskega centra in svet delovne
skupnosti šolskega centra.
106. člen
Šolski center ima statut, ki ga sprejme svet šolskega centra v soglasju
z republiškim sekretarjem za notranje zadeve.
107. člen
V srednji šoli traja šolanje najmanj dve leti in največ pet let.
S statutom šolskega centra se določi v skladu s predmetnikom in učnim
načrtom trajanje šolanja v posamezni šoli.
Na predlog sveta šple določi predmetnik in učne načrte v šolah šolskega
centra republiški sekretar za notranje zadeve.
108. člen
V šolo za miličnike kadete se sprejemajo osebe, ki so z uspehom končale
osemletno osnovno šolo, niso starejše kot 17 let, so telesno in duševno zdrave
ter so uspešno opravile sprejemni izpit.
V šolo za miličnike se sprejemajo brez razpisa miličniki pripravniki, na
podlagi razpisa pa tudi drugi delavci v organih za notranje zadeve, ki imajo
najmanj osemletno osnovno šolo, in izpolnjujejo druge v razpisu določene
pogoje.
V šolo za poklicne gasilce se sprejemajo osebe, ki so končale osemletno
osnovno šolo in izpolnjujejo druge v razpisu določene pogoje.
Učenec s končano poklicno ali podobno šolo je oproščen v šoli za poklicne
gasilce pouka in polaganja izpita iz predmetov, ki so po vsebini učne snovi
enaki učnemu načrtu šole, ki jo je učenec z uspehom dovršil.
109. člen
V šoli za dopolnilno izobraževanje se delavci organov za notranje zadeve
usposabljajo za določena dela in izpopolnjujejo svoje znanje v strokovnih
tečajih, seminarjih in drugih oblikah izobraževanja.
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110. člen
Med šolanjem v šoli za miličnike kadete imajo učenci pravico do brezplačnega stanovanja in hrane v šolskem internatu, do obleke, obutve, perila,
učnih pripomočkov, zdravstvenega in invalidskega zavarovanja in pravico do
denarnega zneska za osebne potrebe. Višino denarnega zneska za osebne potrebe
določi republiški sekretar za notranje zadeve.
Učencem šole za miličnike, ki so upravičeni do nadomestila za ločeno
življenje, sta zagotovljena namesto nadomestila za ločeno življenje brezplačno
stanovanje in hrana v šolskem internatu, drugim učencem pa brezplačno stanovanje.
111. člen
Kdor je končal šolanje, mora delati v organih za notranje zadeve dvakrat
toliko časa, kolikor je trajalo šolanje. Te obveznosti se natančneje določijo
s pogodbo.
S pogodbo se določijo tudi obveznosti strank za primer, če katera izmed
njih samovoljno razdere pogodbo, ali če tisti, ki se je šolal, ne sklene delovnega
razmerja, ali če to razmerje prekine, preden je izpolnil pogodbeno prevzeto
obveznost iz prvega odstavka tega člena.
Mladoletni učenec lahko sklene pogodbo le, če v to privoli njegov zakoniti
zastopnik. V pogodbi se lahko določi, da sta mladoletni učenec in njegov zakoniti zastopnik nerazdelno odgovorna za obveznost, ki je nastala zaradi neizpolnitve pogodbe.
112. člen
Miličniki kadeti, ki so končali šolo, se sprejemajo na delo v organe za
notranje zadeve brez razpisa.
Miličnike kadete, ki so končali šolo, razporeja republiški sekretar za notranje zadeve na nezasedena delovna mesta v organih za notranje zadeve.
113. člen
Učencem šole za miličnike, šole za dopolnilno izobraževanje delavcev v
organih za notranje zadeve in šole za poklicne gasilce, izreče disciplinski ukrep
za lažjo kršitev delovne discipline ravnatelj šolskega centra, disciplinski ukrep
za hujšo kršitev pa disciplinsko sodišče prve stopnje pri šolskem centru na
predlog ravnatelja šolskega centra.

XII. SREDSTVA ZA DELO
114. člen
Denarna sredstva za delo organov za notranje zadeve se določajo tako,
da ustrezajo dejanskim stroškom, ki jih ima organ pri opravljanju nalog,
zahtevnosti in obsegu teh nalog, strukturi kadrov, potrebni za opravljanje
nalog in posebnim delovnim razmeram ter specifičnostim službe javne in
državne varnosti, ki povzročajo večje stroške, kot so npr. razprostranjenost
službe po ozemlju republike, delo na prostem, oddaljenost od naseljenih
krajev, težja preskrba in drugo.
34
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Zaradi posebnih delovnih pogojev in posebne narave opravljanja nalog
iz 42. člena tega zakona se zagotavlja Republiškemu sekretariatu za notranje
zadeve za 20 % več sredstev za osebne dohodke pooblaščenih delavcev organov
za notranje zadeve, kot je na podlagi samoupravnega sporazuma zagotovljeno
delavcem v drugih organih republiške uprave.
115. člen
Sredstva za delo organov za notranje zadeve so sredstva za njihovo redno
dejavnost, sredstva opreme in sredstva za posebne namene.
Sredstva opreme sestavljajo stvari iz opreme in denarna sredstva, namenjena za njihovo nabavo oziroma nadomestitev.
Sredstva opreme organa za notranje zadeve sestavljajo enoten sklad njegove opreme, ne glede na to, katera družbenopolitična skupnost jih je zagotovila, če ni v aktu o dodelitvi sredstev drugače določeno.
116. člen
Oprema organa za notranje zadeve je sestavljena iz opreme za splošne
namene in opreme za posebne namene.
O pridobitvi in prenosu pravice uporabe, prodaji, posodbi ah zakupu, izločitvi iz uporabe in o skupni uporabi z drugimi upravnimi organi in organizacijami odloča glede premične opreme za posebne namene predstojnik organa
za notranje zadeve.
117. člen
Kot denarna sredstva za posebne namene organov za notranje zadeve se
štejejo denarna sredstva za kritje posameznih potreb ah izvrševanje nalog, ki
spadajo v njihovo redno dejavnost. O uporabi teh sredstev odloča republiški
sekretar za notranje zadeve.
Če denarna sredstva za posebne namene niso porabljena v letu, za katero
so zagotovljena, se z enakim namenom prenesejo v naslednje leto.
118. člen
V proračunu SR Slovenije se zagotovijo denarna sredstva:
1. za delo republiškega sekretariata za notranje zadeve, šolskega centra,
uprav javne varnosti, postaj milice s posebnim delovnim področjem in posebnih
enot milice;
v tem okviru se posebej zagotovijo sredstva za nabavo in nadomestilo prevoznih sredstev, tehnične in druge opreme;
2. za potrebe postaj milice in njihovih oddelkov v občinah, in sicer:
— za osebne dohodke in za druge oblike osebnih izdatkov, za potne in
selitvene stroške, terenski dodatek, nadomestilo za ločeno življenje in za stroške
zdravstvenih pregledov mihčnikov in pisarniških delavcev;
— za nabavo obleke, obutve, oborožitve ter opreme mihčnikov;
— za teleprinterske, posebne in druge zveze, ki jih uvede ah vzdržuje
republiški sekretariat za notranje zadeve;
— za tehnično opremo, ki je potrebna za opravljanje nalog na področju
zatiranja kriminalitete;
— za nabavo in nadomestitev prevoznih sredstev in drugih tehničnih sredstev za kontrolo prometa na cestah, ki jo opravljajo postaje milice in njihovi
oddelki v občinah.
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119. člen
V občinskem proračunu se zagotovijo za potrebe postaje milice in njenih
oddelkov v občini denarna sredstva:
— za graditev in vzdrževanje poslovnih prostorov;
— za nabavo inventarskih predmetov, drobnega inventarja in potrošnega
materiala;
— za kurivo, razsvetljavo in snaženje poslovnih prostorov;
— za poštne, telegrafske in telefonske stroške;
— za vzdrževanje in zavarovanje prevoznih sredstev in tehnične opreme;
— za kontrolo potniškega prometa čez državno mejo, ki jo opravljajo
postaje milice oziroma njeni oddelki v občini;
— za materialne stroške, ki niso obseženi v drugi točki 118. člena tega
zakona.
120. člen
SR Slovenija in občine zagotavljajo denarna sredstva za stanovanja delavcev organov za notranje zadeve v skladu s posebnimi programi, ki jih
sprejmejo.
121. člen
Način kontrole, kako se uporabljajo in delijo sredstva za posebne namene
in sredstva za posebne namene v službi državne varnosti, določi izvršni svet
skupščine SR Slovenije.
122. člen
Sredstva, ki so potrebna za uresničitev pravic iz 38., 39., 40., 89., 90., 92.,
93., 94 in 95. člena tega zakona, zagotovi SR Slovenija v predračunu republiškega sekretariata za notranje zadeve.

XIII. MEDSEBOJNA RAZMERJA
123. člen
Medsebojna razmerja med organi za notranje zadeve in razmerja organov
za notranje zadeve do drugih državnih organov temeljijo na pravicah in dolžnostih, ki jih določa zakon.
124. člen
Organi za notranje zadeve morajo v okviru svojega delovnega področja
in svojih pooblastil med seboj sodelovati, usklajevati dejavnosti, izmenjavati
podatke, obvestila in pojasnila, sporazumno organizirati ukrepe in akcije in
drug drugemu strokovno pomagati.
125. člen
Pooblaščena uradna oseba organa za notranje zadeve praviloma opravlja
uradna dejanja iz 144. člena zakonika o kazenskem postopku na področju
organa za notranje zadeve, kateremu pripada. Ce je to koristno za uspeh ka34*
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ženskega postopka, sme uradna oseba opraviti posamezno dejanje tudi zunaj
območja svojega organa, vendar pa mora o tem obvestiti pristojni organ za
notranje zadeve.
126. člen
Organi za notranje zadeve sodelujejo z organi sa notranje zadeve drugih
republik in pokrajin ter z zveznim sekretariatom za notranje zadeve in si drug
drugemu pomagajo v zadevah javne in državne varnosti ter v drugih zadevah,
ki so skupnega pomena.
Medsebojni odnosi organov za notranje zadeve iz prejšnjega odstavka temeljijo na medsebojnem sodelovanju, obveščanju in dogovarjanju v mejah
pravic in dolžnosti, določenih z zakonom.
127. člen
Kadar pooblaščene uradne osebe zveznega sekretariata za notranje zadeve
ali organov za notranje zadeve drugih republik oziroma pokrajin opravljajo
na zahtevo ali v sporazumu z republiškim sekretariatom za notranje zadeve
posamezna uradna dejanja na območju SR Slovenije, imajo pri tem enake
pravice in dolžnosti, kot pooblaščene uradne osebe organov za notranje zadeve
SR Slovenije.
128. člen
Če mora pooblaščena uradna oseba zveznega sekretariata za notranje zadeve ali organa za. notranje zadeve druge republike ali pokrajine opraviti uradno
dejanje na območju SR Slovenije zato, da odkrije storilca kaznivega dejanja,
za katero se preganja po uradni dolžnosti, da prepreči, da se storilec ali udeleženec kaznivega dejanja ne skrije ali pobegne, da odkrije ali zavaruje sledove
kaznivega dejanja in predmete, ki utegnejo biti dokaz, in da zbere podatke, ki
utegnejo biti koristni za uspeh kazenskega postopka, mora o tem obvestiti
organ za notranje zadeve, na območju katerega opravlja takšna uradna dejanja.
129. člen
Z namenom, da se zagotovi enotno in učinkovito opravljanje uradnih
nalog, morajo za notranje zadeve pristojni občinski upravni organi sodelovati
z republiškim sekretariatom za notranje zadeve v zadevah, ki so skupnega
pomena, usklajevati dejavnost s svojega delovnega področja, sporazumno izvrševati ukrepe in drug drugemu pomagati.
Republiški sekretariat za notranje zadeve ima poleg pravic in dolžnosti, ki
jih ima republiški upravni organ po splošnih predpisih, pravico dajati za notranje zadeve pristojnim občinskim upravnim organom ter postajam milice v
občinah obvezna strokovna navodila in neposredno nadzorovati izvršitev takih
navodil.
130. člen
V zadevah izdajanja potnih listin za prehod čez državno mejo in v zadevah
prebivanja tujcev ima republiški sekretariat za notranje zadeve pravice, da
naroči za notranje zadeve pristojnemu občinskemu upravnemu organu, naj
opravi posamezno nalogo, ki ima poseben pomen za javno ali državno varnost,
in tudi pravico, da lahko sam neposredno opravi posamezno zadevo iz navedenih področij, če je ne opravi pristojni občinski upravni organ.
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131. člen
V obmejnih zadevah ima republiški sekretariat za notranje zadeve pravico,
da naroči postaji milice v občini, naj opravi posamezno nalogo, ki ima pomen
za državno ah javno varnost, in tudi pravico, da sam neposredno opravi posamezno zadevo, če je ne opravi ta organ.
Republiški sekretariat za notranje zadeve ima pravico iz prejšnjega odstavka tudi v zadevah zatiranja kriminalitete, če gre za zadevo, ki jo je treba
opraviti na območju dveh ah več občin.
132. člen
Kadar to terjajo koristi varovanja z ustavo določenega reda ali vzdrževanja
javnega reda in mira, ki imajo pomen za federacijo ah republiko, ima republiški
sekretar za notranje zadeve pravico naročiti komandirju postaje milice v občini
oziroma komandirju oddelka take postaje ah posameznemu mihčniku postaje
milice oziroma oddelka, naj opravi določeno nalogo z delovnega področja postaje milice oziroma njenega oddelka.
133. člen
Postaje milice v občinah in za notranje zadeve pristojni občinski upravni
organi morajo voditi predpisano statistiko i-n evidenco, poročati republiškemu
sekretariatu za notranje zadeve o izvrševanju zakonov ter drugih predpisov s
področja notranjih zadev in mu pošiljati na njegovo zahtevo podatke in obvestila, ki jih potrebuje za svoje delo.
134. člen
Uprava javne varnosti usmerja, usklajuje in nadzoruje delo postaj milice
v občinah, delo njihovih oddelkov ter delo postaj milice s posebnim delovnim
področjem in njihovih oddelkov ter sodeluje z občinskimi upravnimi organi,
ki so pristojni za notranje zadeve, in z drugimi organi ter organizacijami v
vprašanjih s področja javne varnosti.
135. člen
Če ugotovi republiški sekretariat za notranje zadeve pri izvrševanju nadzorstva, da za notranje zadeve pristojni občinski upravni organ ne opravlja
naloge s svojega delovnega področja, ali jih ne opravlja v skladu z zakonom,
opozori predstojnika organa na ugotovljene pomanjkljivosti in mu predlaga
ukrepe za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. O tem obvesti občinsko
skupščino.
Če ugotovita republiški sekretariat za notranje zadeve ah uprava javne
varnosti pri izvrševanju nadzorstva, da postaja mihce v občini oziroma njen
oddelek ne opravlja nalog s svojega delovnega področja, ah jih ne opravlja
v skladu z zakonom, opozorita komandirja postaje mihce na ugotovljene pomanjkljivosti in mu predlagata ukrepe za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti
ter obvestita o tem občinsko skupščino.
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XIV. POOBLASTILA
136. člen

Izvršni svet skupščine SR Slovenije izda predpise o oborožitvi, uniformi,
funkcijah, nazivih, osnovnih in posebnih označbah, opremi miličnikov ter o
barvi in registraciji službenih vozil organov javne varnosti.
137. člen
Republiški sekretar za notranje zadeve je pooblaščen, da določi:
— pravila službe javne varnosti;
— red in delo v posebnih enotah milice ter ukrepe za disciplino rezervnih
miličnikov;
— prisilna sredstva iz 48. člena tega zakona in pogoje ter način, kako se
ta sredstva uporabljajo;
— organizacijo in sistemizacijo delovnih mest službe državne varnosti;
— notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest postaje milice s
splošnim delovnim področjem in njenih oddelkov;
— organizacijo in delo godbe milice;
— oborožitev pooblaščenih uradnih oseb;
— obrazec posebne izkaznice iz 4. člena tega zakona ter postopek za izdajo
izkaznice, njeno veljavnost in evidenco o njej;
— podatke in gradivo, ki velja za uradno tajnost, uporabo in čuvanje takih
podatkov in gradiva ter način razrešitve dolžnosti varovanja uradne tajnosti;
— predmetnike in učne načrte v šolah šolskega centra;
— pogoje o sprejemanju pripravnikov na delo, poskusnem delu, pripravniški dobi, programu strokovnih in dopolnilnih strokovnih izpitov, o drugih
oblikah strokovnega izobraževanja ter o načinu opravljanja strokovnih izpitov
v organih za notranje zadeve;
— načrt in program strokovnega pouka miličnikov, razporejenih mestih;
— notranje poslovanje postaj milice;
— cenik predmetov oborožitve in opreme;
— tipizacijo in minimum sredstev tehnične opreme za opravljanje operativnih nalog;
— materialno poslovanje s predmeti oborožitve in opreme;
— način vzdrževanja sredstev za zveze med organi za notranje zadeve ter
z drugimi organi in organizacijami;
— tehnično opremo za opravljanje operativnih nalog in uporabo te opreme;
— oblike in način sodelovanja notranjih organizacijskih enot republiškega
sekretariata za notranje zadeve.

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
138. člen
Organi za notranje zadeve morajo uskladiti organizacija in delo z določbami tega zakona najpozneje v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.
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139. člen
Ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o notranjih zadevah (Ur.
1. SRS, št. 13-99/67) in zakon o strokovni šoli za notranje zadeve (Uradni list
SRS, št. 11-112/65).
140. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.

OBRAZLOŽITEV
I. Podlaga in izhodišče za zakonski predlog so določbe 2. točke XXX. zveznega ustavnega amandmaja in XLIII. in L. amandmaja k ustavi SR Slovenije.
Na podlagi teh dopolnil ureja republika notranje zadeve na svojem območju
samostojno, razen tistih zadev, ki so po zveznih ustavnih dopolnilih določene
kot zadeve splošno jugoslovanskega pomena in jih opravljajo zvezni sekretariat
za notranje zadeve in drugi zvezni organi po zakonu o opravljanju notranjih
zadev iz pristojnosti zveznih upravnih organov (Uradni list SFRJ, št. 60/71).
Vprašanja, ki jih ureja zakonski predlog, so v smislu XLIII. ustavnega
amandmaja k ustavi SR Slovenije zadeva skupnega pomena za delovne ljudi
in občane SR Slovenije. L. ustavni amandma pa opredeljuje urejanje opravljanja
notranjih zadev v republiki v najširšem smislu kot funkcijo (pravico in dolžnost) delovnih ljudi in občanov v njihovih delovnih, družbenopolitičnih in
interesnih skupnostih na temelju družbene samozaščite. Zaščita družbe postaja
na ta način dejansko stvar celotne samoupravne družbe in ne le samo stvar
posebnih državnih strokovnih organov. S tem, ko delovni človek in občan postaja osnovni in neposredni nosilec varnosti družbe, se širi krog tistih, ki preprečujejo družbena škodljiva dejanja. V tem procesu postopnega podružbljanja
odgovornosti za varnost in zaščito družbe postajajo državni organi, ki na tem
področju delujejo, dejansko specializirani strokovni organi družbe in instrument
delovnih ljudi ter občanov za zagotavljanje njihove in družbene varnosti.
II. V zakonskem predlogu so uveljavljene naslednje pomembnejše značilnosti: enotnost organov za notranje zadeve, ki je podlaga za organizacijo službe
javne in državne varnosti, skrb za učinkovito in racionalno funkcioniranje
operativnih služb; vključitev služb javne in državne varnosti v sistem družbene
samozaščite in določitev njihovih nalog na tem področju; vključitev rezervnih
miličnikov v službe organov za notranje zadeve; utrditev socialne varnosti
delavcev v organih za notranje zadeve, ki so se dolžni izpostavljati pri opravljanju uradnih nalog tudi življenjski nevarnosti (določbe na tem področju odstopajo od splošnih predpisov o delavnih razmerjih in o socialnem zavarovanju);
odgovornost organov za notranje zadeve skupščinam družbenopolitičnih skupnosti; sistem samoupravljanja, ki povezuje delavce postaj milice v občinah z
delavci uprav javne varnosti in republiškega sekretariata za notranje zadeve;
javnost dela organov za notranje zadeve in zakonsko pooblastilo, da občine
lahko organizirajo komunalno službo za vzdrževanje reda in mira.
III. Zakonski predlog vključuje v sistem organov za notranje zadeve republiški sekretariat za notranje zadeve, uprave javne varnosti in postaje milice
s splošnim delovnim področjem v občinah. Le-ti so nosilci obveznosti po zveznih
in republiških predpisih. Republiški sekretariat za notranje zadeve s področnimi
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upravami javne varnosti je republiški upravni organ, dočim je treba šteti postajo milice s splošnim delovnim področjem v občini glede na 86. člen republiške
ustave za občinski organ. Po nalogah, ki jih ima postaja milice v občini, in ki
izvirajo pretežno iz zveznih in republiških predpisov, je ta postaja milice skupni
organ vseh družbenopolitičnih skupnosti. Postaja milice v občini je močan dejavnik na področju javne varnosti in hkrati predstavnik varovanja javnega
reda in mira v republiki. Izhajajoč s stališča, da so javna varnost, vzdrževanje
javnega reda in mira ter spoštovanje pravnega reda nedeljive dobrine vseh
družbenopolitičnih skupnosti, mora republiški zakon ustvariti pravne temelje
za izgradnjo enotne službe javne varnosti. V ta namen bo moral republiški
zakon predpisati instrumente, ki naj omogočajo republiškemu sekretariatu za
notranje zadeve kot matičnemu organu službe javne varnosti, da uresničuje
prizadevanja za ustvaritev enotne službe javne varnosti v republiki. Instrumenti za taka prizadevanja so v zakonskem predlogu predvideni (19., 23, 25,
65, 66, 70, 76, 78, 81, 83, 97, 104. in 118. člen).
Spričo porasta delinkventnosti, njene teritorialne razsežnosti, odprte državne meje, močno razvitega turizma in tranzitnega prometa stopa vse bolj
v ospredje vprašanje integrirane in enotne operativne službe javne varnosti.
V obstoječem sistemu se uresničujejo medsebojni odnosi med republiškim sekretariatom za notranje zadeve in postajo milice s splošnim delovnim področjem
v občini praviloma le z obveznimi inštrukcijami. To> je vsekakor premalo za
učinkovito delo v pogojih intenzivnega tujskega prometa, tranzita motornih
vozil, turizma in migracijskega gibanja državljanov. Enotna organizacija službe,
javne varnosti v republiki ni ovira, da občine na podlagi poročil komandirjev
postaj milice v občini oziroma uprav javne varnosti razvijajo pobudo za obravnavanje vprašanj, ki so prisotna na območju posamezne občine.
Enotna organizacija službe javne varnosti zahteva zadostno število strokovnih in specializiranih kadrov ter moderno tehnično opremo, da bo ta služba
sposobna varovati temelje socialističnih samoupravnih razmerij. Iz te osnovne
postavke izhaja, da mora skrbeti republiški sekretar za notranje zadeve za
sistem osebnih dohodkov miličnikov in za strokovno šolanje in dopolnilno izobraževanje po določenih enotnih merilih. Nadaljnji pogoj enotnosti je tudi
potreba po ustanovitvi posebnih disciplinskih sodišč za delavce organov za
notranje zadeve. Pobuda pri ustanovitvi in odpravi postaje milice s splošnim
delovnim področjem v občini mora biti zagotovljena občinski skupščini in republiškemu sekretarju za notranje zadeve, kar naj velja tudi za imenovanje
in razrešitev komandirja te postaje. Zakonski predlog pa določa, da ustanovi
in odpravi postajo milice s splošnim delovnim področjem občinska skupščina
v soglasju z republiškim sekretarjem za notranje zadeve, ki z njegovim soglasjem tudi imenuje in razreši komandirja postaje.
Zakonski predlog rešuje tudi odnose postaje milice s splošnim delovnim
področjem v občini do občinske skupščine, ki mora biti obveščena o stanju
javne varnosti na njenem območju. Zakonski predlog nalaga komandirju postaje milice dolžnost, da poroča občinski skupščini o stanju javne varnosti in
opozarja na problematiko, s katero ,se srečujejo miličniki pri opravljanju službe.
IV. Spoznanje, da lahko državni organi, organizacije združenega dela in
druge organizacije na svojem območju uspešno zagotavljajo red in mir in da
morajo tudi društva s svojimi reditelji skrbeti za red na svojih prireditvah, je
znova rodilo misel o posebni občinski službi zavarovanja (redarski službi). Kot
osrednje naloge take službe zavarovanja velja omeniti vzdrževanje reda in
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mira ter varnost krajevnega prometa, zadeve varstva pred požarom in druge
podobne naloge.
Z zakonom je potrebno omogočiti, da občine organizirajo lokalne organe
reda in mira v skladu s svojimi potrebami. Pripadniki komunalne službe zavarovanja naj bi se usposabljali za ta poklic v tečajih in seminarjih, ob ustrezni
strokovni pomoči uprave javne varnosti. Posebna strokovna izobrazba za to
delo ni potrebna.
V. V SR Sloveniji so upravne pristojnosti v zvezi z izvajanjem nekaterih
materialnih predpisov s področja notranjih zadev prepuščene občinskim upravnim organom, ki izdajajo odločbe v upravnem postopku. Pritožbena stopnja
v teh zadevah je republiški sekretar za notranje zadeve.
Zakonski predlog zagotavlja občinskim upravnim organom več j o samostojnost, kot so jo imeli doslej, in jim nalaga tesno sodelovanje z organi za
notranje zadeve (2., 62., 63., 64., 129., 130. in 133. člen).
Ločitev upravnih pristojnosti od operativnega dela lokalnih organov za
notranje zadeve se je v praksi obnesla. Tudi instrumenti za povezavo lokalnega
organa javne varnosti z republiškim sekretariatom za notranje zadeve kažejo,
da je koncept vertikalne povezave z republiškim matičnim organom pravilno
zasnovan in da ga je treba v novem republiškem zakonu le še poglobiti in
utrditi.
VI. Ob realizaciji načel družbene samozaščite je primerno, da zakon zadolži občane za pomoč pooblaščenim uradnim osebam organov za notranje zadeve, kadar le-ti opravljajo naloge svojega delovnega področja. Organizacije
združenega dela in druge organizacije naj bi organom za notranje zadeve pomagale pri odkrivanju kaznivih dejanj in gospodarskih prestopkov tudi s tehničnimi sredstvi.
Zakon bo moral zagotoviti osebam, ki se pri nuđenju fizične pomoči pooblaščenim uradnim osebam poškodujejo ali zbolijo, pravice iz osnovnih oblik
varstva socialnega zavarovanja.
. VII. Pooblastila, ki jih imajo pooblaščene uradne osebe službe javne in
državne varnosti po temeljnem zakonu o notranjih zadevah, služijo kot izhodišče za določitev enakih pooblastil in pravic, ki jih imajo pooblaščene uradne
osebe pri opravljanju uradnih nalog. Delavci službe javne varnosti imajo določena pooblastila tudi v zakoniku o kazenskem postopku in v temeljnem
zakonu o prekrških.
VIII. Pri urejanju vprašanj, ki segajo v področje samoupravljanja in delovnih razmerij, izhaja zakonski predlog iz obstoječega stanja, določenega z
zakonom o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih v SR Sloveniji
(Uradni list SRS, št. 20/65), z zakonom o organih za notranje zadeve (Uradni
list SRS, št. 13/67) in s splošnimi akti organov za notranje zadeve. Spričo prizadevanj po integraciji službe javne varnosti in realizaciji načela enotnosti te
službe predvideva zakonski predlog tesno povezavo delovnih ljudi postaj milice s splošnim delovnim področjem v občini z upravami javne varnosti oziroma
republiškim sekretariatom za notranje zadeve. Pri republiškem sekretariatu za
notranje zadeve naj bi bil skupni svet kot organ za izvrševanje samoupravnih
pravic delavcev vseh organov za notranje zadeve. Zaradi specifičnih nalog, ki
jih ima služba državne varnosti, naj tvorijo delavci te službe posebno delovno
skupnost z lastnim svetom.
IX. Zakonski predlog posveča posebno pozornost vprašanju strokovnega
izobraževanja in izpopolnjevanja delavcev organov za notrajne zadeve. Pred-
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viden je šolski center, v sestav katerega naj se vključijo obstoječe izobraževalne enote, kot so strokovna šola za notranje zadeve in njeni odseki ter šola
za poklicne gasilce, ki je bila nedavno vključena v izobraževalni sistem delavcev
organov za notranje zadeve.
X. Zakonski predlog ureja posebej samo tista vprašanja s področja socialnega zavarovanja, ki ne bodo urejena za delavce organov za notranje zadeve
(pooblaščene uradne osebe) v republiškem zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Zakonski predlog obravnava tudi vprašanja nadomestila
osebnega dohodka v višini rednih osebnih dohodkov za primer odsotnosti z dela
zaradi bolezni. Tako nadomestilo je bilo priznano delavcem milice in drugim
delavcem na določenih dolžnostih s temeljnim zakonom o zdravstvenem zavarovanju, s splošnim zakonom o zdravstvenem zavarovanju pa odpravljeno.
Iz razlogov navedenih v 42., 82. in 114. členu tega zakona bi bilo potrebno
priznati pooblaščenim uradnim osebam odpravnino v zneskih, ki se nekoliko
razlikujejo od odpravnine, določene ,s samoupravnim sporazumom za delavce
drugih upravnih področij. Odpravnino v višini treh mesečnih akontacij naj
bi dobili delavci, ki so najmanj 10 let delali na dolžnosti pooblaščene uradne
osebe, v višini petih mesečnih akontacij mesečnega dohodka pa tisti, ki imajo
nad 20 let dela na enakih dolžnostih.
XI. Zakonski predlog enotno ureja vprašanja s področja pravic in dolžnosti
iz delovnega razmerja ter ustanavlja na tem področju določena odstopanja od
temeljnega zakona o delovnih razmerjih zaradi specifičnosti položaja delavcev
v službi javne in državne varnosti.
XII. Načela, ki so predpisana v veljavnem republiškem zakonu o notranjih
zadevah glede financiranja organov za notranje zadeve, so v bistveno nespremenjeni obliki sprejeta v zakonski predlog.
Zaradi posebnih delovnih pogojev in posebne narave opravljanja nalog
(42. člen tega zakona) na posameznih delovnih mestih naj bi se republiškemu
sekretariatu za notranje zadeve zagotovilo za osebne dohodke pooblaščenih
delavcev za 20 °/» več sredstev, kot se zagotovijo delavcem v drugih organih
republiške uprave. Ob enakih pogojih so taka sredstva zagotovljena zveznemu
sekretariatu za notranje zadeve (39. člen zveznega zakona).
XIII. Osnutek zakona o notranjih zadevah je obravnaval republiški zbor
skupščine SR Slovenije in sprejel določene spremembe in dopolnitve, ki so v
zakonskem predlogu v celoti upoštevane.

POROČILA
Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora
skupščine SR Slovenije je na seji dne 25. oktobra 1972 obravnaval predlog
zakona o notranjih zadevah, ki ga je skupščini predložil v obravnavo izvršni svet.
V načelni razpravi so člani odbora ugotovili in poudarili, da zakonski
predlog izpeljuje in konkretizira določbe XLIII. in L. ustavnega amandmaja,
saj opredeljuje urejanje notranjih zadev v republiki v najširšem smislu kot
pravico in dolžnost delovnih ljudi in občanov v njihovih samoupravnih združenjih. S tem, ko so skozi zakonske določbe izpeljani temelji družbene samozaščite, postaja zaščita družbe dejansko stvar celotne samoupravne družbe in
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ne samo stvar posebnih državnih organov. Delovni človek in občan postajata
tako neposredna nosilca varnosti družbe, s tem pa se bistveno širi krog tistih,
ki preprečujejo družbi škodljiva dejanja in ravnanja. Poslanci so soglasno podprli predlagane rešitve, ki pomenijo na področju notranjih zadev novo kvaliteto,
zlasti pa vključitev služb javne in državne varnosti v sistem družbene samozaščite in določitev njihovih nalog na tem področju, utrditev socialne varnosti
delavcev v organih za notranje zadeve, ki so se dolžni izpostavljati pri opravljanju uradnih nalog življenjski nevarnosti, odgovornosti organov za notranje
zadeve skupščinam družbenopolitičnih skupnosti, krepitev samoupravljanja v
teh organih in možnost ustanavljanja občinske straže.
Ko je odbor obravnaval posamezne določbe zakonskega predloga pa je
soglasno sprejel naslednje amandmaje:
k 7. členu: V prvem odstavku so v tretji vrsti med besedama »pravica
iz« dodata besedi »po predpisih«.
V drugem odstavku se v četrti vrsti za besedo »zavarovanju« postavi pika,
ostalo besedilo pete in šeste vrste pa se črta.
Za drugim se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Osnova za odmero pravic iz prvega in drugega odstavka tega člena je
najmanj osebni dohodek, ki ga ima miličnik s petimi leti zavarovalne dobe.«
Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavki postanejo četrti, peti, šesti
in sedmi.
V drugi vrsti dosedanjega tretjega odstavka se črta beseda »pravico«, namesto nje pa se vnese besedilo: »poleg pravice iz drugega odstavka tega člena
še pravico«.
Predlagana sprememba v prvem odstavku 7. člena je redakcijskega značaja,
poleg tega pa je jasneje izraženo, da ima občan, ki nastopa v primerih iz
6. člena, pa se takrat poškoduje, zboli ali izgubi delovno zmožnost, pravice po
predpisih iz zdravstvenega ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Ker odbor predlaga nov tretji odstavek, s katerim se določa osnova za
odmero pravic iz prvega in drugega odstavka tega člena, je bilo treba v drugem
odstavku črtati besedilo pete in šeste vrste. Nov tretji odstavek je potreben
zaradi tega, ker v prvem odstavku ni bila določena osnova za odmero pravic
iz zdravstvenega ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja v primerih,
ko se občan, ki pomaga organom za notranje zadeve, poškoduje, zboli ali izgubi
delovno zmožnost.
V tretjem odstavku je potrebna predlagana dopolnitev zaradi tega, ker
gre družini občana, ki izgubi življenje v primerih iz 6. člena, poleg pravic iz
prvega in drugega odstavka 7. člena, še pravica do enkratne denarne pomoči.
Ker je z amandmajem dodan nov tretji odstavek, postanejo dosedanji
tretji, četrti, peti in šesti odstavki četrti, peti, šesti in sedmi.
K 14. členu : Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Delavci, ki opravljajo službo občinske straže, imajo med opravljanjem
službe pravico legitimiranja in druge pravice, ki jih določa občinska skupščina
s svojim odlokom.«
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti.
Odbor meni, da je treba z zakonom določiti pravico občinski straži, da
sme legitimirati občane, vendar samo med opravljanjem službe občinskega stražarja. Ostale pravice bo določila občinska skupščina s svojim odlokom.
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Če želimo, da bo občinska straža uspešno opravljala svoje naloge, ji moramo dati pravico legitimiranja občanov, saj bi bilo sicer precej vprašljivo,
ali bi brez te pravice tak občinski organ sploh lahko opravljal svoje naloge.
Ni pa mogoče prepustiti posameznim občinskim odlokom, da določajo tudi
to delikatno pravico.
K 39. č 1 e n u : V prvem odstavku se črta zadnji del besedila za besedama »denarne pomoči« ter nadomesti z besedilom: »ki se ji odmeri glede
na stopnjo telesne okvare. Stopnja telesne okvare se ugotavlja po predpisih
o mirovnih vojaških invalidih.«
Na koncu drugega odstavka se črta pika ter doda besedilo: »po predpisih
o oboroženih silah SFRJ.«
V prvem odstavku je potrebna predlagana sprememba, ker se predlagatelj
sklicuje na določbo 193. člena zakona o Jugoslovanski ljudski armadi, ki je
sedaj v fazi sprememb in dopolnitev. Zato je primernejše besedilo, ki se predlaga v tem amandmaju. Bistveno je to, da se rezervni miličniki, ki se med
trajanjem vojaškega strokovnega pouka tako poškodujejo ali zbolijo, da imajo
telesna okvaro s stopnjo najmanj 20 %>, izenačijo z mirovnimi vojaškimi
invalidi.
Dopolnitev drugega odstavka je potrebna zaradi tega, ker ni bilo jasno.
•*T kakšni višini pripada enkratna denarna pomoč družini rezervnega miličnika,
ki med trajanjem vojaškega strokovnega pouka izgubi življenje. Odbor smatra,
da mora ta biti v tem primeru rezervni miličnik oziroma njegova družina
izenačena z vojaškimi obvezniki, ki se nahajajo na odslužitvi vojaškega roka.
K 40. členu: V tretji vrsti prvega odstavka se med besedi »pravice iz«
dodata besedi »po predpisih«.
Tudi v drugem odstavku se v tretji vrsti med besedi »pravice iz« vstavita
besedi »po predpisih«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Osnova za odmero pravic iz prvega in drugega odstavka tega člena je
najmanj osebni dohodek, ki ga ima miličnik s petimi leti zavarovalne dobe.«
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavki postanejo četrti, peti in šesti.
Dopolnitev prvega in drugega odstavka 40. člena je redakcijskega značaja.
Besedilo novega tretjega odstavka je potrebno zaradi tega, ker v prvem
in drugem odstavku ni določena osnova, od katere se odmerijo pravice iz
zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja za primer poškodbe,
bolezni, izgube zmožnosti ali smrti rezervnega miličnika med opravljanjem
nalog javne varnosti.
K VII. poglavju : Naslov tega poglavja se mora pravilno glasiti:
»Delovna razmerja«.
Amandma je redakcijskega značaja.
K 75. členu : Na koncu prvega odstavka se pika nadomesti z vejico in
doda besedilo: »na katerega mora dati soglasje izvršni svet skupščine SR Slovenije.«
Samo splošnemu aktu skupnega sveta organov za notranje zadeve ni mogoče prepustiti določanja delovnih mest, ki se zasedajo brez javnega razpisa.
Ce bi prepustili določanje omenjenih delovnih mest samo splošnemu aktu
skupnega sveta, bi lahko prišli v položaj, da bi ta akt določal zasedanje delovnih
mest brez razpisa tudi na tistih mestih, kjer ni nobenega razloga za to, da ne
bi iskali delavce z javnim razpisom. Določena delovna mesta so že v zakonu
določena kot taka, ki se ne zasedajo z javnim razpisom. Ostala pa bodo dolo-
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cena v splošnem aktu skupnega sveta, vendar pa je prav, da k temu aktu da
soglasje izvršni svet.
K VIII. poglavju : Naslov tega poglavja naj se spremeni tako, da
se glasi: »Priznanja, pohvale in nagrade«.
Amandma je v bistvu redakcijskega značaja, potreben pa je zaradi tega,
ker iz vsebine 85. člena izhaja, da se poleg priznanj in pohval lahko enotam
služb in posameznikom podeljujejo tudi nagrade.
K 88. č 1 e n u : V prvi vrsti tretjega odstavka se črtata besedi »pokojnina«
in »invalidnina«, za besedo »ali« pa se vstavita besedi »invalidska pokojnina,«.
V prvi vrsti četrtega odstavka se črtata besedi »pokojnina« in »invalidnina«, pred besedo »ali« se postavi beseda »Starostna«, za besedo »ali« pa besedi
»invalidska pokojnina«.
Amandma je redakcijskega značaja ter se z njim samo usklajuje terminologija z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
K 94. č 1 e n u : Prvi odstavek tega člena se črta in nadomesti z novim
besedilom, ki se glasi:
»Delavec organa za notranje zadeve, ki ni zavarovan po določbah 93. člena
tega zakona, ima poleg pravic iz invalidskega zavarovanja za primer nesreče
pri opravljanju službe, katere posledica je trajna izguba splošne delovne zmožnosti, še pravico do odškodnine. Če tak delavec izgubi življenje, gredo te pravice
njegovi družini.«
Besedilo, ki ga je predložil predlagatelj v prvem odstavku 94. člena, ni
dovolj jasno. Zato je odbor sprejel predlagani amandma, ki vsebinsko v bistvu
ne spreminja predlagateljevega predloga, da imajo pravioo do odškodnine tisti
delavci organov za notranje zadeve, ki se pri delu tako poškodujejo, da trajno
izgubijo delovne zmožnosti ali pa celo izgubijo življenje. Za primer smrti je
jasno, da sam delavec ne more dobiti odškodnine,, pač pa ta pravica pripada
njegovi družini.
K 140. členu : Pika se nadomesti z vejico in doda besedilo: »uporablja
pa se od 1. 1. 1973 dalje.«
Zakon vsebuje določene materialne obveznosti republike in občin nasproti
organom notranjih zadev. Če bi se začel uporabljati z dnem, ko bo začel veljati,
bi lahko omenjeni organi zahtevah od družbenopolitičnih skupnosti določena
finančna sredstva, za katera je jasno, da v letošnjih proračunih niso zagotovljena. Zato je odbor sprejel amandma, da se začne zakon uporabljati s 1. 1. 1973.

Odbor je obravnaval tudi amandmaje Viktorja Seitla, poslanca republiškega
zbora, k predlogu zakona in zavzel naslednja stališča:
K 7. č 1 e n u : Amandmaja k drugemu in tretjemu odstavku nista sprejemljiva. Odbor je namreč sprejel svoj amandma, ki v bistvu zajema tudi
amandma omenjenega poslanca. Dopolnilo, ki ga predlaga amandma, pa je
v bistvu brez vsebine, ker ima zavarovanec po zakonu o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju tako pravico izbire, iz katerega naslova želi doseči
svoje pravice.
Glede amandmaja k tretjemu odstavku pa gre očitno za nerazumevanje,
saj ta določba predlagatelja predvideva enkratno denarno pomoč družini občana,
ki je izgubil življenje v primerih iz 6. člena. Take enkratne denarne pomoči
pa ne predvideva temeljni zakon o delovnih razmerjih.
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K 8. č 1 e n u : Predlagani amandma je nesprejemljiv. Nemogoče je namreč
prepustiti natančnejše predpise o organizaciji in pravicah ter dolžnostih posebne službe zavarovanja ustanovitelju službe s tem, da bi republiški sekretariat
za notranje zadeve dajal soglasja. To bi ta sekretariat močno obremenjevalo,
morda celo v taki meri, da bi moral osnovati posebno službo. Zaradi poenotenja posebnih služb zavarovanja je prav, da izdaja natančnejše predpise
o organizaciji ter o pravicah in dolžnostih teh služb republiški sekretar.
K 14. členu: Odbor podpira predlagani amandma. Ce bo občinska
skupščina ustanovila občinsko stražo, je njena samoupravna pravica, da predpiše tudi natančnejše določbe o pravicah in dolžnostih teh oseb, ki bodo opravljale to službo. Zaradi določene kontrole zakonitosti pa je koristno, da se ti
predpisi sprejemajo v soglasju z republiškim sekretariatom za notranje zadeve.
K 18.členu: Amandma ni sprejemljiv, ker je v bistvu zahteva amandmaja vsebovana v drugem odstavku 18. člena.
K 39. čl e n u : Predlagani amandma ni sprejemljiv. Očitno gre pri predlagatelju za nerazumevanje, saj drugi odstavek 39. člena uvaja enkratno denarno
pomoč družini rezervnega miličnika, ki izgubi življenje med trajanjem vojaškega strokovnega pouka. To, kar je vsebina predlaganega amandmaja, pa je
zajeto v določbah 40. člena.
Odbor tudi ne soglaša z amandmajem k tretjemu odstavku 30. člena, ker
morajo biti denarne pomoči iz prvega in drugega odstavka tega člena izplačane
iz sredstev republiškega sekretariata za notranje zadeve.
K 64. č 1 e n u : Odbor meni, da amandma k 64. členu ni sprejemljiv, saj
je določba tega člena v skladu s 4. točko XLIII. ustavnega amandmaja, ki
določa, da lahko republika z zakonom določi temeljna načela o organizaciji
občinskih upravnih služb. V praksi je to načelo že uveljavljeno v zakonu
o organizaciji davčne službe v SR Sloveniji (Ur. 1. SRS, št. 27/68), kjer je
v tretjem odstavku 2. člena določeno, da ima občinski upravni organ davčne
službe položaj samostojnega občinskega upravnega organa, v tretjem odstavku
4. člena pa je določeno, da republiški sekretar za finance daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest v občinskem upravnem organu davčne službe ter soglasje
k imenovanju in razrešitvi predstojnika tega organa. Podobno določbo ima
tudi zakon o splošnem ljudskem odporu, ki v drugem odstavku 39. člena določa,
da predstojnika občinskega upravnega organa za narodno obrambo imenuje
občinska skupščina, ko dobi mnenje republiškega sekretarja za narodno
obrambo.
K 85. č 1 e n u : Amandma ni sprejemljiv. Glede na specifičnost dela v
službah javne in državne varnosti je prav, da se enotam teh služb in njihovim
delavcem podeljujejo priznanja, pohvale in nagrade na podlagi pravilnika, ki
ga bo izdal republiški sekretar za notranje zadeve. Vprašanje posebnih republiških odličij pa bo tako verjetno posebej urejeno in enotno rešeno za vse
občane SR Slovenije v zakonu o podelitvi republiških odlikovanj.
K 114. čl e n u : Odbor meni, da ta amandma ni sprejemljiv. Predlagatelj
amandmaja namreč sploh ne ponuja boljše rešitve kot jo predvideva določba
114. člena. Glede na poseben položaj organov notranjih zadev in specifičnost te
službe je zaenkrat sprejemljiva le rešitev, ki je predvidena v drugem odstavku
114. člena.
K 119. členu: Odbor meni, da ta amandma ni sprejemljiv. Šesta alinea
namreč predvideva, da morajo biti v občinskem proračunu zagotovljena denarna
sredstva za potrebe postaje milice in njenih oddelkov tudi za kontrolo potni-
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škega prometa čez državno mejo, ki jo opravljajo ti organi v občini. Gre
namreč za kontrolo potniškega prometa na maloobmejnih prehodih, katerev glavnem uporabljajo občani občine, v kateri ima postaja milice svoj sedež.
K 120. členu : Amandma ni sprejemljiv. Že v dosedaj veljavnem zakonu
o notranjih zadevah je bilo določeno, da se zagotovijo sredstva za stanovanja
delavcev službe javne varnosti v proračunu SR Slovenije in proračunih občin.
Ta določba se v praksi tudi izvaja. Štiriprocentni bruto prispevek od osebnih
dohodkov bi znašal le okoli 4 milijone 500 000 dinarjev. Ta znesek pa je
očitno premajhen za reševanje vseh perečih stanovanjskih vprašanj delavcev
organov notranjih zadev, ,saj manjka v naši republiki za te delavce 450 družinskih stanovanj in 380 samskih ležišč. Zato je prav, da zagotavljata sredstva
za stanovanja delavcev organov za notranje zadeve tako republika kot občina.

Odbor je obravnaval tudi amandmaje zakonodajno-pravne komisije in
zavzel naslednja stališča:
K točki II. uvodnih načel: Predloženi amandma je sprejemljiv
in ga odbor podpira.
K 7. členu: Amandma ni sprejemljiv. Zato je odbor sprejel svoj
amandma.
K 12. č 1 e n u : Amandma je sprejemljiv in ga odbor podpira.
K 47. č 1 e n u : Odbor podpira amandma k tretjemu odstavku, ker bi formulacija predlagatelja pomenila procesno predpostavko v civilni pravdi, s tem
pa bi republika posegala v zakonodajno pristojnost federacije, ki je po zveznih
ustavnih amandmajih pooblaščena za sprejem procesnih zakonov.
K 85. č 1 e n u : Odbor ne soglaša z amandmajem k tretjemu odstavku tega
člena. Za izdajo pravilnika o priznanjih, nagradah in pohvalah mora dobiti
republiški sekretar za notranje zadeve soglasje izvršnega sveta, saj bodo s tem
pravilnikom nastale določene finančne obveznosti, ki jih bo treba zagotovit)"
v proračunu.
Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen predsednik odbora
Martin Košir.
Št.: 021-70/72
Ljubljana, 26. 10. 1972

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 24. 10..
1972 obravnavala predlog zakona o notranjih zadevah, ki ga je skupščini
SR Slovenije predložil izvršni svet in amandmaje k predlogu zakona, ki jih
je predložil Viktor Seitl, poslanec republiškega zbora.
V načelni razpravi je bilo izraženo mnenje, da bi bilo treba določbe zakona,
ki se nanašajo na socialno zavarovanje pooblaščenih oseb organov za notranje
zadeve, uskladiti z zadevnimi določbami predloga zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju, ki bo v kratkem predložen skupščini SR Slovenije.
Sprejemljivo je stališče, da se v tem zakonu posebej uredijo tista specifična
vprašanja, ki ne sodijo v sistemski zakon o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju. Nadalje je treba upoštevati, da nekatere rešitve, ki jih bo vseboval naš zakon, ne bi smele biti drugačne od rešitev, ki jih bodo vsebovali
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zakoni drugih republik, da bi tako zagotovili enakopraven položaj pooblaščenih oseb organov za notranje zadeve v vsej Jugoslaviji. V tej zvezi je predstavnik predlagatelja pojasnil, da je bilo več dogovorov med predstavniki republiških skupščin in republiških upravnih organov za notranje zadeve z namenom, da bi enotna uredili nekatera vprašanja.
Pri podrobni obravnavi po členih je komisija sprejela naslednje amandmaje:
K II. točki uvodnih načel: V tretji vrsti naj se črtata besedi »in
skupnostih-«.
Komisija je menila, da je nepotrebno navajati poleg organizacij tudi skupnosti. Z organizacijami, kjer delovni ljudje in občani uresničujejo svoje pravice
in dolžnosti, so mišljene tudi skupnosti.
K 7. členu : Prvi odstavek naj se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Občan je med opravljanjem nalog iz prejšnjega člena zdravstveno, pokojninsko
in invalidsko zavarovan za primer nesreče pri delu. Osnova za odmero njegovih
pravic je najmanj osebni dohodek, ki ga ima miličnik s petimi leti zavarovalne dobe.«
Drugi odstavek naj se v celoti črta.
Predlagana sprememba je utemeljena zaradi večje jasnosti in preciznosti.
V drugem odstavku je določena osnova za odmero pravic družinskim članom
takega občana po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. V zakonu pa ni določena osnova za odmero pravic po predpisih o zdravstvenem
in invalidskem zavarovanju za tiste občane, ki niso v delovnem razmerju.
K 12. tlenu : V deseti vrsti naj se beseda »muditve« nadomesti z besedo
»zadrževanja«.
Predlagana sprememba je redakcijskega značaja.
K 14. č 1 e n u : Tretji odstavek naj se črta.
Komisija je menila, da je ta določba nesprejemljiva. Republiški sekretar
za notranje zadeve ne more določiti pravic in dolžnosti oseb, ki so sprejete
v službo občinske straže. Te straže namreč ustanovi občinska skupščina in zato
le-ta določa pravice in dolžnosti, kolikor niso določene z zakonom.
K 38. č 1 e n u : Pred besedilom na začetku 16. strani je treba dodati
»38. člen«.
Dopolnitev je redakcijskega značaja.
K 40. č le n u : Prvi odstavek tega člena naj se spremeni tako, da se glasi:
»Rezervni miličnik, ki opravlja naloge javne varnosti, je zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovan kot oseba, ki je v stalnem delovnem razmerju.«
Drugi odstavek naj se črta, ker je vsebinsko zajet v prvem odstavku.
Predlagana sprememba je utemeljena zaradi večje jasnosti in preciznosti.
K 47. č 1 e n u : Tretji odstavek naj se črta.
Po mnenju komisije je taka določba ustavno pravno nesprejemljiva, ker
uvaja procesno predpostavko, kar ni v republiški pristojnosti. Tisti, ki mu ne
bo povrnjena škoda, povzročena od pooblaščene osebe organa za notranje zadeve, bo le-ta lahko uveljavljal pri pristojnem sodišču po splošnih načelih
civilnega prava.
K 58. č 1 e n u : Zaradi večje jasnosti naj se drugi odstavek preoblikuje
tako, da se glasi: »Republiški sekretar za notranje zadeve lahko predlaga pred-
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sedniku pristojnega skupščinskega telesa, da se poročilo -o posameznem vprašanju obravnava brez navzočnosti javnosti; svoj predlog mora utemeljiti.«
K naslovu pod VII : Beseda »rezerva« v naslovu naj se nadomesti
z besedo »razmerja«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
K 77. členu : Zaradi večje jasnosti in redakcijske pravilnosti naj se ta
člen preformulira tako, da se glasi: »Kandidatu, ki ni bil sprejet na delo v
službo javne in državne varnosti, organ za notranje zadeve ni dolžan sporočiti
razlogov za negativno odločitev.«
K 85. členu: V tretji vrsti tretjega odstavka naj se za besedo »zadeve«
postavi pika, preostalo besedilo pa črta.
Po mnenju komisije in iz pravno sistemskega vidika ni sprejemljivo, da
daje soglasje k pravilniku, s katerim se določajo priznanja, pohvale in nagrade
ter postopek za ta podeljevanja, izvršni svet skupščine SR Slovenije. Iz besedila
te določbe je razvidno-, da omenjeni pravilnik določa vrste, značaj in višino teh
priznanj, pohval in nagrad.
K 88. členu : V tretjem odstavku naj se začetno besedilo: »Starostna
pokojnina ali invalidnina« nadomesti z besedilom »Starostna ali. invalidska
pokojnina«.
V četrtem odstavku naj se v prvi vrsti nadomesti beseda »invalidnina«
z besedama »invalidska pokojnina«.
Sprememba je utemeljena, ker gre za očitno napako, saj se invalidnina
priznava za telesno okvaro, pri čemer pa na njeno višino ne vpliva pokojninska doba.
K 94. č 1 e n u : V tretji vrsti prvega odstavka naj se črtata besedi
»smrt ali«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
K 137. členu : V dvanajsti alinei naj se med besedo »razporejenih« in
besedo »mestnih« vstavita besedi »na delovnih«.
Dopolnitev je redakcijskega značaja.
Komisija je pri obravnavi posameznih členov imela še naslednje pripombe:
K 14. č 1 e n u : Komisija je ponovno, kot že pri obravnavi osnutka zakona
poudarila, da je utemeljeno z zakonom predvideti ustanovitev občinske straže.
Menila pa je, da je treba tej straži določiti nekatere pristojnosti, ker bo
v nasprotnem njeno delo neučinkovito. Glede na to je komisija predlagala, naj
pristojni odbor prouči, če ne bi kazalo v predlog zakona vnesti določbo, na
podlagi katere bi imela občinska straža pravico legitimiranja, občinska skupščina pa naj bi z odlokom določila še druge pravice in dolžnosti, ki jih ima
lahko straža.
K 65. č 1 e n u : Komsija je v zvezi s tem členom poudarila, da je v zakonodajnem postopku zakon o samoupravljanju delovnih ljudi v samoupravnih
organih v SR Sloveniji, ki na podlagi XXVII. amandmaja k ustavi SR Slovenije
predvideva, da tudi v upravnih organih delovni ljudje neposredno in enakopravno urejajo medsebojna delovna razmerja in delitev dohodka, kar pomeni,
da teh zadev ne morejo poverjati svetu delovne skupnosti. Predstavnik predlagatelja je sicer pojasnil, da gre pri organih za notranje zadeve za specifično
35
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ureditev, in se zaradi tega to v praksi ne bi moglo izvajati. Komisija je
predlagala, da naj predlagatelj glede na omenjeno načelo ustavnega amandmaja ponovno prouči, ali je glede na specifičen položaj tega upravnega organa
utemeljena predlagana rešitev in v tem primeru izjema od ustavnega načela.
K 66. č 1 e n u : Komisija je menila, da bi bilo treba tudi določbo drugega
odstavka proučiti iz razlogov, ki so navedeni pri 65. členu tega zakona.

Komisija je tudi obravnavala amandmaje, ki jih je predložil Viktor Seitl,
poslanec republiškega zbora.
Komisija iz zakonodajno^pravnega vidika ni imela pripomb k amandmajema poslanca k 119. in 120. členu.
Komisija pa ni sprejela naslednjih amandmajev:
K 7. členu : Komisija je k navedenemu členu sprejela svoj amandma,
ki je jasnejši in preciznejši in zato predlaganega amandmaja k drugemu in
tretjemu odstavku tega člena ni sprejela.
K 8. členu : Po mnenju komisije amandma k četrtemu odstavku tega
člena pravno ni sprejemljiv. Z zakonom se namreč ne more posegati v samoupravne pravice organizacij, navedenih v prvem odstavku. Vsaka organizacija
bo namreč lahko sprejela svoj pravilnik, kjer bodo določene pravice in dolžnosti te službe, republiški sekretar za notranje zadeve pa naj izda le natančnejše predpise o organizaciji ter o določenih pravicah in dolžnostih posebnih
služb zavarovanja.
K 14. čl en u : Glede na amandma, ki ga je komisija sprejela k tretjemu
odstavku tega člena, je amandma poslanca nesprejemljiv.
K 18. členu : Komisija ni sprejela amandma k prvemu odstavku tega
člena, da se doda nova 13. alinea. Predlagana določba namreč ne sodi med
pristojnosti, ki jih ima uprava javne varnosti, ker se z njo določa le metodo
dela za poslovanje uprave. Poleg tega je predlagana določba že smiselno vsebovana v drugem odstavku tega člena.
K 39. členu : Po mnenju komisije amandmaja k drugemu in tretjemu
odstavku tega člena ne sodita v 40. člen. Ker je komisija k 40. členu sprejela
svoj amandma, predlagani amandma poslanca ni osvojila.
K 64. č 1 e n u : Po mnenju komisije ima lahko republiški zakon z ustavnopravnega vidika tako določbo. 131. člen ustave SR Slovenije namreč določa,
da se lahko z zakonom predpiše, da so občine dolžne ustanoviti organe uprave
za opravljanje določenih zadev, ki so splošnega pomena za republiko.
K 85. členu : Po mnenju komisije republiška odličja, priznanja in pohvale, kot je predlagano, ne spadajo v ta zakon, temveč bo to urejeno s predpisom o republiških odlikovanjih.
K 114. členu: Po mnenju komisije s tako rešitvijo, kot je predvidena
s predlaganim amandmajem, ni rešen specifični položaj službe javne in državne
varnosti glede sredstev za osebne dohodke, zato je ustrezneje, da ostane določba,
ki je v predlogu zakona.
Št.: 021-70/72
Ljubljana, 26. 10. 1972
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Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 7. 11.
1972 obravnavala amandmaje k predlogu zakona o notranjih zadevah, ki jih
je predložil odbor republiškega zbora za družbenopolitični sistem in notranjo
politiko.
Komisija ni imela pripomb k amandmajema odbora k VII. poglavju in
k 88. členu, ki sta istovetna z njenima amandmajema, sprejetima na seji dne
24. 10. 1972.
Komisija z vidika skladnosti s pravnim in ustavnim sistemom ni imela
pripomb k amandmajem odbora k 39. členu, k naslovu VIII. poglavja in
140. členu. Komisija tudi ni imela pripomb k amandmaju k 94. členu, ki je
po vsebini istoveten z njenim amandmajem in zato umika svoj amandma k temu
členu, ki ga je sprejela dne 24. 10. 1972.
Pri obravnavi ostalih amandmajev odbora je komisija sprejela naslednja
stališča oziroma amandmaje:
K 7. členu : Komisija ni sprejela amandma odbora k temu členu. Družinski člani občana, ki v primerih iz 6. člena tega zakona izgubi življenje, bi
bili na podlagi take določbe, kot jo predlaga odbor, v ugodnejšem položaju
kot družinski člani aktivnega miličnika. Po mnenju komisije tako razlikovanje
ne more obstajati, zato je komisija določbo tega člena temeljito proučila in
sprejela naslednji amandma:
Besedilo prvega odstavka naj se nadomesti z naslednjim besedilom: »Občan,
ki se med opravljanjem nalog iz prejšnjega člena poškoduje, zaradi take poškodbe zboli ali izgubi delovno zmožnost, je zavarovan po predpisih o zdravstvenem, pokojninskem in invalidskem zavarovanju, kakor oseba v delovnem
razmerju za primer nesreče na delu. Osnova za odmero pravic je najmanj
osebni dohodek, ki ga ima miličnik s petimi leti zavarovalne dobe.«
Drugi odstavek naj se nadomesti z naslednjim besedilom: »Ce občan v
primerih iz prejšnjega odstavka izgubi življenje, imajo družinski člani po njem
pravico do družinske pokojnine po predpisih o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju.«
Komisija je hkrati umaknila svoj amandma k temu členu, ki ga je sprejela
na seji dne 24. 10. 1972.
K 14. členu : Upoštevajoč amandma odbora, da se doda nov drugi
odstavek, ki se glasi »Delavci, ki opravljajo službo občinske straže, imajo
med opravljanjem službe pravico legitimiranja in druge pravice, ki jih določa
občinska skupščina s svojim odlokom«, je komisija sprejela še naslednji
amandma:
V drugi vrsti naj se za besedo »pravice« vstavi še besedi »in dolžnosti«.
Dopolnitev je utemeljena, saj bodo imeli delavci občinske straže poleg
pravic tudi dolžnosti, ki jih bo določila občinska skupščina s svojim odlokom.
Komisija je umaknila svoj amandma k četrtemu odstavku, ki ga je sprejela na seji dne 24. 10. 1972 in sprejela nov amandma, ki se glasi:
Tretji odstavek naj se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Republiški sekretar za notranje zadeve izda navodilo o sodelovanju in medsebojni
pomoči med postajo milice in občinsko stražo.«
Občinsko stražo ustanovi občinska skupščina, ki bo tudi določila pravice
in dolžnosti te straže. Ker bo potrebna sodelovanje in medsebojna pomoč med
postajami milice in občinskimi stražami, bo o tem izdal republiški sekretar
za notranje zadeve posebno navodilo.
35*
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K 40. členu : Iz navedenih razlogov k 7. členu komisija ni sprejela
amandmaja odbora, pač pa je sprejela svoj amandma, ki se glasi:
Prvi odstavek naj se nadomesti z naslednjim besedilom: »Rezervni miličnik,
ki se med opravljanjem nalog javne varnosti poškoduje, zaradi take poškodbe
zboli ali izgubi delovno zmožnost, je zavarovan po predpisih o zdravstvenem,
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, kakor oseba v delovnem razmerju
za primer nesreče pri delu. Osnova za odmero pravic je najmanj osebni dohodek, ki ga ima miličnik s petimi leti zavarovalne dobe.«
Drugi in tretji odstavek naj se nadomestita z naslednjim besedilom:
»Ce rezervni miličnik med opravljanjem nalog javne varnosti ah v zvezi
s takim opravljanjem izgubi življenje, imajo družinski člani po njem pravico
do družinske pokojnine po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.«
Komisija glede na predlagani amandma umika svoj amandma, ki ga je
sprejela na seji dne 24. 10. 1972.
K 75. členu: Komisija ni sprejela amandma odbora k temu členu.
V 69. členu predloga zakona je namreč določeno, da skupni svet in sveti
delovnih skupnosti delovnih enot ter svet delovne skupnosti službe državne
varnosti sprejemajo splošne akte, za katere so pooblaščeni s tem zakonom,
v soglasju s predstojnikom organa. Zato sistemsko ni sprejemljivo, da bi dajal
na akt o sistemizaciji še dodatno soglasje izvršni svet skupščine SR Slovenije.
Republiški sekretar za notranje zadeve, ki daje soglasje k splošnim aktom,
pa je itak član izvršnega sveta.
Komisija je sprejela še naslednji amandma k 88. č 1 e n u : Drugi odstavek naj se spremeni tako, da se glasi: »Izvršni svet na predlog republiškega
sekretarja za notranje zadeve določi, kateri delavci se štejejo za delavce na
določenih dolžnostih po prejšnjem odstavku.«
Predlagana sprememba je v skladu s predlogom zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju, ki je v zakonodajnem postopku.
St.: 021-70/72
Ljubljana, 7. 11. 1972
OSNUTEK ZAKONA
o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih v SR Sloveniji
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Delovni ljudje v upravnih organih v SR Sloveniji uresničujejo samoupravljanje v skladu z določbami tega zakona, temeljnega zakona o delovnih
razmerjih in v skladu z določbami drugih zakonov, ki urejajo notranja razmerja v upravnih organih.
2. člen
Delovni ljudje v upravnih organih imajo pravico in dolžnost, da pri uresničevanju samoupravljanja urejajo notranja razmerja v organih, zlasti pa, da
v skladu z zakonom, s predpisi, izdanimi na podlagi zakona, ter v skladu z druž-
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benimi dogovori odločajo o delitvi dohodka in o osebnih dohodkih, o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih inest v organu, o medsebojnih razmerjih
pri delu, skrbijo za zboljšanje organizacije dela ter za racionalno in učinkovito
poslovanje organa, za svoje strokovno izpopolnjevanje, za zboljšanje delovnih
razmer v organu ter urejajo druga medsebojna razmerja v skladu z zakonom.
3. člen
Določbe tega zakona se primerno uporabljajo tudi za delovne ljudi v strokovnih službah skupščine SR Slovenije in izvršnega sveta skupščine SR Slovenije.
Kolikor ni s posebnimi zakoni drugače določeno, se določbe tega zakona
primerno uporabljajo tudi za delovne ljudi v ustavnem sodišču SR Slovenije,
v sodiščih, v javnih tožilstvih, v javnih pravobranilstvih ter v organih za kaznovanje prekrškov.
4. člen
Samoupravljanje delovnih ljudi, ki so zaposleni v samoupravnih interesnih
skupnostih, v družbenopolitičnih in drugih organizacijah ter v društvih, urejajo
te organizacije s svpjimi statuti, samoupravnimi sporazumi in drugimi splošnimi
akti skladno z načeli tega zakona.

2. IZVRŠEVANJE PRAVIC SAMOUPRAVLJANJA
5. člen
Pravice samoupravljanja, ki jih imajo delovni ljudje v upravnih organih
na podlagi tega zakona in na podlagi drugih zakonov, imajo vsi člani delovne
skupnosti upravnega organa.
Za člana delovne skupnosti se štejejo po tem zakonu vsi delavci, ki delajo
v upravnem organu.
6. člen
Pravice samoupravljanja izvršujejo delovni ljudje neposredno oziroma po
organih upravljanja.
Delovni ljudje v upravnih organih v skladu z zakonom določajo s splošnim
aktom zadeve, o katerih odločajo neposredno, in poverjajo določene funkcije
upravljanja svetu delovne skupnosti, določene izvršilne funkcije pa kolektivnim
organom, ki jih voli svet delovne skupnosti in kateremu so odgovorni.
Delovni ljudje v upravnih organih neposredno in enakopravno urejajo
medsebojna razmerja pri delu in delitvi dohodka.
7. člen
S splošnim aktom delovne skupnosti upravnega organa se določi, ali ima
delovna skupnost svet delovne skupnosti, število članov sveta in trajanje njihove
mandatne dobe, pravice in dolžnosti sveta ter pogoji in način izvolitev oziroma
razrešitev njegovih članov.
S splošnim aktom delovna skupnost tudi določi,. katere kolektivne organe
v smislu drugega odstavka 6. člena ima delovna skupnost, njihovo sestavo, število članov, delovno področje in čas, za katerega se volijo.
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Pravice in dolžnosti sveta delovne skupnosti glede kolektivnih izvršilnih
organov po drugem odstavku 6. člena izvršuje v upravnih organih, v katerih
ni sveta delovne skupnosti, delovna skupnost neposredno.
8. člen
S splošnim aktom delovna skupnost lahko določi, da opravlja določene pravice samoupravljanja v posamezni enoti organa (organ v sestavu, notranja organizacijska enota) delovna skupnost te enote. V takem primeru se lahko izvolijo
tudi sveti delovnih skupnosti teh enot in kolektivni izvršilni organi.
S splošnim aktom delovne skupnosti upravnega organa se določijo razmerja med delovno skupnostjo organa in delovno skupnostjo enote.
9. člen
Delovni ljudje urejajo notranja razmerja v okviru samoupravnih pravic
s samoupravnimi sporazumi, s splošnimi akti in z odločanjem v posameznih
primerih.
10. člen
K splošnemu aktu o sistemizaciji delovnih mest daje soglasje za občinske
upravne organe občinska skupščina, oziroma organ, ki ga ta določi, za republiške upravne organe pa izvršni svet.
Ce se občinska skupščina oziroma izvršni svet ne izjavi o sistemizaciji
v treh mesecih po predložitvi akta, se šteje, da s sistemizacijo soglaša.
11. člen
V upravnih organih, kjer šteje delovna skupnost manj kot deset članov,
se notranja razmerja urejajo s samoupravnimi sporazumi med delovnimi skupnostmi dveh ali več upravnih organov.
12. člen
Notranja razmerja urejajo delovni ljudje s samostojnim odločanjem, z odločanjem v soglasju s predstojnikom organa ter s tem, da dajejo predstojniku
mnenja in predloge glede vprašanj s področja notranjih razmerij v organu.
13. člen
Za republiške upravne organe določa ta zakon, o katerih vprašanjih s področja notranjih razmerij odločajo delovni ljudje samostojno, o katerih vprašanjih odločajo v soglasju s predstojnikom, in o katerih vprašanjih odloča predstojnik samostojno. Obenem se določa tudi postopek za primer, kadar se ne
doseže soglasje med delovno skupnostjo in predstojnikom.
Za občinske upravne organe uredijo vprašanja iz prejšnjega odstavka občinske skupščine s svojimi predpisi.
14. člen
Za zagotovitev sodnega varstva pravice voliti in biti voljen v organe upravljanja v upravnih organih se primerno uporabljajo določbe 73. in 74. člena
temeljnega zakona o volitvah delavskih svetov in drugih organov upravljanja
v delovnih organizacijah (Uradni list SFRJ, št. 15/64, 32/67 in 54/67).
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Posebne določbe o izvrševanju pravic samoupravljanja
v republiških upravnih organih
15. člen
Delovni ljudje v republiških upravnih organih samostojno:
— urejajo uporabo sredstev skupne porabe in odločajo o uporabi teh
sredstev;
— volijo in odpoklicujejo člane sveta delovne skupnosti,
— odločajo o drugih vprašanjih s področja notranjih razmerij v organu,
kadar je to z zakonom ali s splošnim aktom delovne skupnosti upravnega organa
tako določeno.
16. člen
Delovni ljudje v republiških upravnih organih v soglasju s predstojnikom:
— sprejemajo samoupravne sporazume in splošne akte o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, o delitvi dohodka in osebnih dohodkov,
o medsebojnih razmerjih pri delu ter druge splošne akte, s katerimi se urejajo
notranja razmerja v organu,
— sprejemajo finančni načrt in zaključni račun organa,
— sprejemajo predlog delovnega programa organa,
— odločajo o medsebojnih razmerjih pri delu, kadar je to z zakonom ali
s splošnim aktom organa tako določeno,
— skrbijo za svoje strokovno izpopolnjevanje, za zboljšanje organizacije
dela ter za zboljšanje delovnih razmer v organu,
— odločajo o drugih zadevah s področja notranjih razmerij v organu, kadar
je to z zakonom ali s splošnim aktom delovne skupnosti upravnega organa tako
določeno.
17. člen
Predstojnik republiškega upravnega organa samostojno odloča o tistih
notranjih razmerjih v organu, za katera je pooblaščen z zakonom in s splošnimi
akti organa.
18. člen
Ce se pri sprejemanju splošnih aktov v republiških upravnih organih ne
doseže soglasje med delovno skupnostjo in predstojnikom upravnega organa,
odloči o spornem vprašanju izvršni svet.
Ce se pri posamičnih aktih, ki jih izdaja predstojnik republiškega upravnega organa v soglasju z delovno skupnostjo, ne doseže soglasje, velja odločitev
predstojnika. V takem primeru lahko delovna skupnost zahteva, da se o zadevi
obvesti izvršni svet.
19. člen
Predstojnik republiškega upravnega organa zadrži izvršitev akta delovne
skupnosti oziroma akta njenega organa, za katerega meni, da je v nasprotju
z zakonom ali s splošnimi družbenimi interesi. O tem mora takoj obvestiti
izvršni svet.
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3. STOPANJE DELAVCEV NA DELO IN PRENEHANJE
DELA V UPRAVNIH ORGANIH
20. člen

Na delo v upravni organ je lahko sprejet jugoslovanski državljan, ki je
polnoleten in izpolnjuje pogoje splošne zdravstvene sposobnosti, razen tega
pa tudi druge pogoje, ki so za posamezno delovno mesto določeni s splošnim
aktom delovne skupnosti upravnega organa.
Posebni pogoji za posamezna delovna mesta so lahko predpisani tudi z
zakonom ah s predpisom izvršnega sveta.
Za pisarniško-tehnična in pomožna dela v upravnih organih so lahko sprejete tudi osebe, ki so dopolnile 15 let starosti.
Tuji državljani in osebe brez državljanstva so lahko sprejete na delo v
upravni organ samo z dovoljenjem organa, ki ga določi izvršni svet.
21. člen
Za vsa delovna mesta v upravnih organih razen za delovna mesta funkcionarjev, ki jih imenuje izvršni svet ah daje pritrditev k njihovemu imenovanju,
oziroma funkcionarjev, ki jih imenuje občinska skupščina, se s splošnim aktom
lahko določi poprejšnji preizkus strokovnih in drugih delovnih sposobnosti
delavca oziroma poskusno delo.
S splošnim aktom delovne skupnosti upravnega organa se določijo pogoji
in primeri, v katerih je potreben poprejšnji preizkus strokovnih in drugih delovnih sposobnosti delavca oziroma poskusno delo, način poskusnega dela, najdaljše trajanje tega dela in drugo.
22. člen
O potrebi, da se sprejmejo na izpraznjena delovna mesta novi delavci,
odločata predstojnik organa in delovna skupnost.
23. člen
Delovna skupnost upravnega organa odloči v splošnem aktu, katera delovna
mesta se zasedejo po razpisu.
Delovna mesta, za katera se zahteva visoka ali višja izobrazba, se morajo
zasedati po razpisu.
Po razpisu se morajo zasedati tudi druga delavna mesta, če je tako določeno
v zakonu ali predpisu izvršnega sveta.
Funkcionarji, ki jih imenuje izvršni svet ali daje pritrditev k njihovemu
imenovanju, se lahko postavljajo tudi brez razpisa.
Občinska skupščina lahko določi, da se funkcionarji v občinskih upravnih
organih, ki jih imenuje občinska skupščina, lahko postavljajo brez razpisa.
Tisti, ki so po pogodbi o štipendiranju dolžni stopiti na delo v upravni
organ, se sprejmejo brez razpisa.
24. člen
Razpis je javen in mora biti razglašen po javnih sredstvih za informacije.
S splošnim aktom delovne skupnosti upravnega organa se določijo organi
za izvedbo razpisa, za odločanje o ugovoru, postopek, rok, do katerega se spre-
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jemajo prijave, način izbire na podlagi razpisa, način in rok, do katerega je
treba obvestiti tiste, ki so se potegovali za razpisano mesto.
O izbiri kandidata odloči predstojnik upravnega organa.
25. člen
Odločbe o sprejemu delavcev na delo in o razporeditvi delavcev na posamezna delovna mesta izdaja predstojnik organa.
Ce se sprejme delavec na delo brez razpisa, izda odločbo o sprejemu na
delo predstojnik organa potem, ko dobi mnenje delovne skupnosti.
26. člen
Delavci, ki zaradi odprave upravnega organa oziroma zaradi tega, ker je
bila na podlagi zakona odpravljena služba, ne morejo ostati na delovnem mestu,
in jim tudi ni mogoče zagotoviti drugega delovnega mesta, ki bi ustrezalo
njihovi strokovnosti, obdržijo še naprej pravice iz delovnega razmerja za čas
in pod pogoji iz drugega odstavka tega člena.
Če se delavcu iz prvega odstavka ne zagotovi delo v šestih mesecih oziroma, če delavec odkloni delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovnosti, se
šteje, da mu je prenehalo delo brez njegove privolitve. Tak delavec obdrži pravice iz delovnega razmerja še toliko časa, kolikor mora še ostati na delu v
organu skladno z merili iz 100. člena temeljnega zakona o delovnih razmerjih,
ki so določena s splošnim aktom delovne skupnosti upravnega organa.
Delavci iz tega člena prejemajo nadomestilo osebnega dohodka v breme
proračuna ustrezne družbenopolitične skupnosti, in sicer v višini enomesečnih
akontacij na osebni dohodek v zadnjih treh mesecih.

4. STROKOVNA IZOBRAZBA
27. člen
Za vsako delovno mesto v upravnem organu mora biti s splošnim aktom
določena potrebna strokovna izobrazba posameznega poklica oziroma smeri.
S strokovno izobrazba po prejšnjem odstavku je mišljena šolska izobrazba,
delovne izkušnje in strokovni izpit, če je predpisan.
28. člen
Kdor nima potrebnih delovnih izkušenj za delo v upravnem organu, se
sprejme kot pripravnik.
Pripravniki delajo praviloma na pripravniških delovnih mestih, ki so sistemizirana zunaj rednih delovnih mest v upravnem organu.
29. člen
Izvršni svet bo s svojimi predpisi podrobneje uredil položaj pripravnikov
v upravnih organih, potek pripravniške dobe, strokovni pouk in strokovne
izpite za pripravnike ter druga vprašanja strokovnega izobraževanja, ki imajo
skupen pomen za določene ali za vse upravne organe.
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5. PRAVICE IN DOLŽNOSTI PRI OPRAVLJANJU SLUŽBE
30. člen

Delavci v upravnih organih opravljajo zadeve z delovnega področja organa
na podlagi in v okviru zakonov in drugih predpisov.
31. člen
Delavec v upravnem organu mora naloge na svojem delovnem mestu in
druge naloge, ki so mu zaupane, opravljati vestno in v redu in se pri tem
ravnati po zakonih in drugih predpisih ter po navodilih svojega predstojnika.
32. člen
Delavec v upravnem organu mora izvršiti nalog svojega predstojnika. Ce
meni, da je predstojnikov nalog nezakonit, ali da nasprotuje splošnim družbenim interesom, mora na to opozoriti predstojnika in zadržati izvršitev naloga.
Ponoven pismeni nalog predstojnika delavec mora izvršiti in v takem primeru
ne odgovarja za posledice, ki jih povzroči njegova izvršitev.
Delavec mora zadržati tudi izvršitev ponovnega pismenega naloga, če bi
izvršitev pomenila kaznivo dejanje. V takem primeru mora takoj obvestiti
prvega višjega predstojnika oziroma pristojni nadzorni organ. Ce tak nalog
izvrši, odgovarja skupaj s predstojnikom, ki mu je dal nalog.
33. člen
Delavec v upravnem organu, ki vodi organizacijsko enoto ali določene
zadeve, je odgovoren tako za izvrševanje zadev kakor tudi za akte in ukrepe,
ki jih je pri tem storil ali opustil. Za izvrševanje takih aktov in ukrepov ali
za njihovo opustitev so odgovorni tudi delavci, ki so akte oziroma ukrepe neposredno izvršili oziroma opustili.
34. člen
Delavec v upravnem organu mora varovati uradno tajnost, ne glede na to,
kako je zanjo zvedel.
Dolžnost varovanja uradne tajnosti traja tudi potem, ko je delavec prenehal delati v upravnem organu.
Predstojnik organa lahko delavca oprosti varovanja uradne tajnosti, če
sodi, da to ne nasprotuje družbenim interesom ali interesom službe.
35. člen
Delavec v upravnem organu sme dajati podatke ali obvestila o posameznih
zadevah z delovnega področja -organa samo, če ga za to pooblasti predstojnik
organa.
Določba prejšnjega odstavka se ne nanaša na obvestila, ki jih delavec daje
strankam v zvezi z uveljavljanjem njihovih pravic.
36. člen
Delavec v upravnem organu sme sprejeti članstvo, s katerim so zvezane
določene dolžnosti v mednarodnih organizacijah ali ustanovah oziroma v organizacijah tujih držav po obvestitvi izvršnega sveta oziroma organa, ki ga izvršni
svet za to določi.
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37. člen
Delavec v upravnem organu sme opravljati drugo samostojno dejavnost
samo, če to ni v nasprotju z njegovo uradno dolžnostjo glede na predpise, ki
veljajo za posamezne službe.
38. člen
Delavec v upravnem organu ne sme biti zaposlen pri drugem organu, delovni ali drugi organizaciji, če je to nezdružljivo z njegovo redno službo, oziroma z naravo dela, ki ga opravlja na svojem rednem delovnem mestu.
Ali obstojajo ovire v smislu prvega odstavka tega člena, ocenjuje v vsakem
posameznem primeru predstojnik organa.
39. člen
Delavec v upravnem organu ne sme v zvezi z izvrševanjem službe sprejemati daril ali drugih koristi od organov, delovnih in drugih organizacij ali
posameznikov.
40. člen
V službah upravnih organov, v katerih je po zakonu ali po drugih predpisih predpisana službena obleka, morajo delavci v službi nositi službeno
obleko.
6. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
41. člen
Delavec v upravnem organu je disciplinsko odgovoren, če nalog na svojem
delovnem mestu in drugih zaupanih nalog ne opravlja vestno in v redu, če se
ne ravna po zakonu, drugih predpisih in splošnih aktih upravnega organa ter
po nalogih in navodilih predstojnika ali če se ne ravna po pravilih o obnašanju
med delom ali v zvezi z delom (kršitev delovne discipline).
42. člen
Za kršitev delovne discipline se lahko izrekajo tile ukrepi:
1. opomin,
2. javni opomin,
3. zadnji javni opomin,
4. izključitev iz delovne skupnosti.
Opomin se lahko izreka za lažje kršitve delovne discipline, javni opomin
in zadnji javni opomin pa za hujše kršitve delovne discipline.
Izključitev iz delovne skupnosti se sme izreči za kršitev delovne discipline,
ki ima, ali bi lahko imela hude materialne ali druge za službo škodljive posledice, in za kršitev dolžnosti varovanja uradne tajnosti.
43. člen
Ukrepe za lažje kršitve delovne discipline izreka predstojnik organa, po
njegovem pooblastilu pa lahko tudi delavec, ki vodi notranjo organizacijsko
enoto, če je v splošnem aktu delovne skupnosti upravnega organa tako določeno.
Ukrepe za hujše kršitve delovne discipline izreka disciplinsko sodišče
organa.
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44. člen

Zoper odločba o ukrepu za kršitev delovne discipline, ki jo izreče disciplinsko sodišče organa, je dovoljena pritožba na višje republiško disciplinsko
sodišče oziroma na višje občinsko disciplinsko sodišče.
45. člen
Disciplinska sodišča sodijo v senatih, ki jih sestavljajo predsednik in dva
člana; predsednik in oba člana imajo namestnike.
Predsednika in člane disciplinskega sodišča organa in njihove namestnike
imenuje predstojnik organa v soglasju z delovno skupnostjo.
Dvoje ali več organov lahko ustanovi skupno disciplinsko sodišče.
Predsednika in enega člana višjega disciplinskega sodišča imenuje izvršni
svet oziroma občinska skupščina, drugega člana pa imenuje predstojnik organa,
katerega delavec je v disciplinskem postopku.
46. člen
S splošnim aktom delovne skupnosti upravnega organa se natančneje določijo obveznosti delavoev pri opravljanju službenih dolžnosti, pravila o obnašanju delavcev med delom in v zvezi z delom, kaj se šteje za hujšo kršitev
delovne discipline in postopek, kako se ugotavljajo kršitve delovne discipline.
47. člen
Za postopek pri disciplinskih sodiščih po tem zakonu se smiselno uporabljajo načela, ki veljajo za kazenski postopek.
48. člen
Funkcionarji v občinskih upravnih organih, ki jih postavlja občinska skupščina, so disciplinsko odgovorni občinski skupščini.

7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
49. člen
Izvršni ,svet predpiše, do katere višine se potni in drugi stroški delavcev
v republiških organih priznavajo med materialne stroške.
50. člen
Občinske skupščine lahko določijo, da veljajo glede samoupravljanja delovnih ljudi občinski upravni organi za en sam organ.
51. člen
Strokovna izobrazba, ki je bila delavcem upravnih organov priznana po
dosedaj veljavnih predpisih, se priznava za ustrezno delo tudi po določbah
tega zakona.
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52. člen
Splošni akti upravnih organov se morajo uskladiti z določbami tega zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.
53. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o samoupravljanju
delovnih ljudi v upravnih organih v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 20-218/65)
in prvi odstavek 20. člena zakona o republiški upravi (Uradni list SRS, št.
14-149/65).
OBRAZLOŽITEV
I. UVODNE PRIPOMBE IN NEKATERI PROBLEMI PRI
PRIPRAVLJANJU ZAKONA
Zakon o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih v SR Sloveniji
je začel veljati 1. 7. 1965; 19. člen ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije v 23. točki pod b) določa, da je
treba omenjeni zakon uskladiti z ustavnimi amandmaji do 31. decembra 1972.
Po amandmaju XLIII lahko skupščina SR Slovenije poleg zakonov, ki se
nanašajo na zadeve, navedene v 1. točki tega amandmaja, sprejme zakon tudi
o vprašanjih, za katerega določa ustava SRS, da se uredijo z zakonom. Po 4.
odstavku 16. člena republiške ustave se z zakonom in statutom določajo samoupravne pravice delovnih ljudi, ki delajo v državnih organih.
V uvodu želimo poudariti, da ustavne določbe o samoupravljanju v državnih organih v prvi fazi ustavnih sprememb niso bile spremenjene in še
velja četrti odstavek 9. člena zvezne ustave (četrti odstavek 16. člena ustave
SR Slovenije), ki določa: »Da bi se zagotovil enoten družbenoekonomski položaj
delovnih ljudi, se z zakonom in statutom določajo samoupravne pravice delovnih ljudi, ki delajo v državnih organih, v družbenopolitičnih organizacijah
ali v društvih, v skladu z naravo dejavnosti teh organov in organizacij«. Glede
na določbo ustave »da bi se zagotovil enoten družbenoekonomski položaj delovnih ljudi« pa se morajo splošna gibanja v naši socialistični družbi odražati
v čim večji meri tudi v upravi in bodo zato razvoju samoupravljanja v organizacijah združenega dela sledile ustrezne spremembe tudi v samoupravljanju
v upravnih organih, seveda ob upoštevanju specifičnosti funkcije in položaja
uprave.
Menimo pa, da v sedanji fazi, ko mnoga vprašanja o ustavno-pravnem položaju uprave še niso dokončno rešena in je s tem v zvezi še dosti nerazčiščenih
stališč tudi na področju obsega in vsebine samoupravljanja v upravi, zdajle še
ni možna korenita sprememba sedanjega zakona. Celotna nova ureditev samoupravljanja v upravi bo aktualna šele po drugi fazi ustavnih sprememb, ko
bodo temeljna vprašanja rešena v ustavi.
Ker pa ustavni zakon nalaga obveznost, da je treba sedanji zakon o samoupravljanju uskladiti z ustavnimi amandmaji do konca letošnjega leta, to je
še pred sprejetjem nove ustave, predvideva predloženi osnutek le tiste korekture, ki se lahko že sedaj uveljavijo na tem področju. V primerjavi s sedanjim
zakonom predvideva osnutek naslednje pomembnejše spremembe:
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— uskladitev z nekaterimi določbami XIII., XXVII. in XXX. amandmaja
k republiški ustavi. Omenjeni amandmaji urejajo samoupravljanje v organizacijah združenega dela. Razvoju samoupravnih pravic delavcev na izvenupravnih področjih pa mora slediti tudi samoupravljanje v upravnih organih;
zato osnutek zakona nekatere določbe ustavnih amandmajev o samoupravljanju
delno aplicira tudi na upravo;
— uskladitev z določbami temeljnega zakona o delovnih razmerjih, zlasti
s IV. novelo.
Glede obsega in vsebine samoupravnih pravic delovnih ljudi v upravnih
organih in glede načina uresničevanja teh pravic predloženi osnutek zakona
predvideva enake rešitve kot dosedanji zakon, ki v skladu z naravo dejavnosti
upravnih organov upošteva razlike v obsegu in načinu uresničevanja samoupravnih pravic delovnih ljudi v upravnih organih in onih organizacijah združenega dela.
Kot v sedanjem zakonu tudi po predloženem osnutku samoupravljanje v
upravi ne zajema samega opravljanja službenih nalog, zaradi katerih so ti
organi ustanovljeni. Svoje naloge morajo ti organi opravljati striktno na podlagi zakonov in drugih predpisov ter po smernicah skupščine in politično-izvršilnih organov.
Pravice in obveznosti delovnih ljudi v upravnih organih s področja samoupravljanja se omejujejo na urejanje notranjih razmerij v organu in sicer:
— na delitev dohodka in osebnih dohodkov,
— na notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest in
— na delovna razmerja v teh organih.
V urejanju navedenih notranjih razmerij pa delovni ljudje v upravnih
organih odločajo samostojno samo v nekaterih zadevah, v drugih pa v soglasju
s predstojnikom, v nekaterih odloča predstojnik sam.
Določanje samoupravnih pravic delovnih ljudi v upravnih organih v omenjenih okvirih, to je v ožjem obsegu kot so te pravice urejene z ustavo za
delovne ljudi v delovnih organizacijah, je utemeljeno v funkcijah upravnih
organov, njihovem položaju v našem družbenopolitičnem sistemu, posebno pa
v razmerju teh organov do predstavniških organov in njihovih političnoizvršilnih organov ter v položaju predstojnika organa, to je v njegovi osebni odgovornosti za delo organa.
Zavedamo se, da ostane v urejanju samoupravljanja delovnih ljudi v upravi
še precej problemov, ki so zdajle še predmet številnih posvetovanj in obravnavanj. Njihova rešitev bo zahtevala temeljito proučevanje in morebitno usklajevanje stališč tudi med republikami. Odprta so npr. zlasti naslednja vprašanja:
— koliko bodo samoupravne pravice delovnih ljudi v upravnih organih
urejene v ustavi, glede na to, da so to ustavne pravice, ki jih za delovne ljudi
v organizacijah združenega dela ureja ustava;
— ali bo ustavno in zakonsko urejanje samoupravljanja v upravnih organih
izhajalo iz stališča, da je treba določiti neka enotna načela za upravne organe
vseh družbenopolitičnih skupnosti, ah pa bo prepuščeno vsaki družbenopolitični
skupnosti, da to ureja po svoji uvidevnosti; s tem v zvezi je posebno važno
vprašanje, ali je načelno prav, dat je npr. lahko različno določen temeljni položaj
delovne skupnosti in predstojnika upravnega organa na področju samoupravljanja v različnih družbenopolitičnih skupnostih, ah pa je potrebno, da se uveljavijo enotni principi za upravne organe na vseh nivojih;
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— kakšne bodo organizacijske oblike, po katerih delovne skupnosti izvajajo svoje samoupravne pravice; ali upravi, glede na značaj njene dejavnosti,
ustreza načelo, da je delovna skupnost najvišji organ upravljanja in vsi drugi
organi njeni izvršilni organi, ali je bolj primerno, da je več oblik samoupravnih
organov, ki so delovni skupnosti neposredno odgovorni za poverjene naloge,
ali pa, da so izvršilni organi odgovorni svetu delovne skupnosti;
— stopnja vplivanja (s pravnimi sredstvi) pristojnih državnih in družbenih
organov na razvoj samoupravnih razmerij v upravnih organih zaradi zagotovitve splošnega družbenega interesa in kot metoda povezovanja in vključevanja
samoupravljanja v upravi v splošne tokove našega družbenega razvoja (npr.
stopnja vplivanja na kadrovsko strukturo, na politiko delitve sredstev, dajanje
soglasja na nekatere splošne akte, arbitriranje v spornih primerih itd.);
— ali naj se domena samoupravnega odločanja razširi tudi na opravljanje
nalog upravnega organa in tako delovnim ljudem omogoči aktivnejše razmerje
in pravice tudi v izvajanju funkcij organa, na kakšen način in v kakšnem
obsegu.
To so nekatera vprašanja, katerih rešitev bo dala smer nadaljnjemu razvoju samoupravljanja v upravi. Nekatera teh vprašanj bo treba najbrž rešiti
enotno za vse organe, rešitev drugih pa zahteva tudi konzultiranje in sodelovanje med republikami.
II. OBRAZLOŽITEV K POSAMEZNIM ČLENOM
K 2. č 1 e n u : XXX. amandma k republiški ustavi uvaja družbene dogovore in samoupravne sporazume kot novo obliko urejanja družbenih in samoupravnih razmerij. Izvrševanje samoupravnih pravic mora biti v skladu ne
samo z zakoni, ampak tudi z družbenimi dogovori. Tak družbeni dogovor, ki
se tiče samoupravljanja v upravi, že uvaja npr. zakon o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za usmerjanje delitve dohodka in osebnih dohodkov.
K 6. in 7. č 1 e n u : Sedanji zakon o samoupravljanju podrobno ureja
način volitev članov sveta, trajanje njihove mandatne dobe ter postopek za
odpoklic. Glede na XV. amandma k zvezni ustavi oziroma XIII. amandma k
ustavi SR Slovenije, ki določata, da delovni ljudje v delovnih organizacijah
sami določajo organe upravljanja, njihovo delovno področje, čas, za katerega
se volijo, ter pogoje in način za njihovo izvolitev in razrešitev, in glede na
splošne tendence, da bi se obseg samoupravnih pravic v upravi čimbolj približal samoupravljanju v delovnih organizacijah, predvideva osnutek, da tudi
v upravnih organih odločajo o teh vprašanjih delovni ljudje sami, enako kot
v delovnih organizacijah.
Dalje osnutek predvideva možnost oblikovanja kolektivnih izvršilnih organov. Glede na dualizem pri izvrševanju samoupravnih pravic (delovna skupnost
v soglasju s predstojnikom), ki ga osnutek zakona še ohranja, pridejo kot izvršilni organi v poštev le kolektivni, ne pa individualni organ; predstojnik
organa že enakopravno soodloča pri izvrševanju samoupravnih pravic.
Ob uporabi XXVII. amandmaja k ustavi SR Slovenije osnutek zakona
predvideva, da tudi v upravnih organih delovni ljudje neposredno in enako-
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pravno urejajo medsebojna delovna razmerja in delitev dohodka; to pomeni,
da teh zadev ne morejo poverjati svetu delovne skupnosti.
K 10. členu : Določanje notranje organizacije m sistemizacije delovnih
mest sodi v področje notranjih razmerij v organu. Dosedanja praksa pa kaže,
da so delovne skupnosti pri sistemiziranju delovnih mest često po zelo subjektivnih kriterijih določale število delovnih mest, strokovno izobrazbo delavcev
in druge pogoje za delo organa. Pri takem načinu je prišlo do različnih deformacij, ki so se kazale v tem, da je bila sistemizacija večkrat prilagojena kadrovski zasedbi ali pa so bili postavljeni prezahtevni pogoji glede strokovnosti
z namenom, da se doseže višji osebni dohodek za posameznega delavca.
Notranja organizacija upravnega organa in sistemizacija delovnih mest
zato ne bi smela biti le v domeni organa, zlasti ne, ker so pri tem neposredno
prizadeti širši družbeni interesi. Sistemizacija delovnih mest je podlaga za
učinkovito delovanje organa, pa tudi pomembno merilo za določanje dohodka
organa. Zato naj bi bila sprejeta ob sodelovanju tistih organov, ki upravi določajo naloge in so odgovorni za določanje politike, ki jo morajo neposredno
izvrševati upravni organi.
Osnutek zakona predvideva, da bi za veljavnost splošnih aktov o sistemizaciji bilo potrebno soglasje izvršnega sveta oz. občinske skupščine. Tako soglasje pa zavezuje družbenopolitično skupnost, da zagotovi tudi ustrezna sredstva za delo organa.
S predlagano rešitvijo bi zavarovali interese družbene skupnosti, prav tako
pa tudi bistvene interese delovnih skupnosti upravnih in drugih državnih
organov.
K 13. členu: Osnutek ohranja dosedanji sistem, da za republiške
upravne organe zakon ureja, o katerih vprašanjih s področja notranjih razmerij odločajo delovni ljudje samostojno, o katerih v soglasju s predstojnikom
in kdaj odloča predstojnik samostojno. Za te organe določa osnutek tudi postopek za primer, kadar se ne doseže soglasje med delovno skupnostjo in predstojnikom. Za občinske upravne organe so za urejanje teh vprašanj, enako kot
doslej, pooblaščene občinske skupščine.
Po osnutku zakona pa so občinske skupščine pooblaščene še za urejanje
naslednjih vprašanj v občinskih upravnih organih;
— da dajejo soglasje ali določijo organ, ki daje soglasje k sistemizacijam
občinskih upravnih organov (10. člen);
— da lahko določijo, da se za imenovanje funkcionarjev v občinskih
upravnih organih, ki jih imenuje občinska skupščina, ne uporabljajo določbe
o razpisu delovnih mest (23. člen);
— da lahko določijo, da veljajo glede samoupravljanja občinski upravni
organi za en sam organ (50. člen).
K 14. č 1 e n u : Osnutek zakona vsebuje novo določbo o sodnem varstvu
pravice voliti in biti voljen v organe upravljanja. To sodno varstvo naj bi bilo
urejeno tako, kot ga ustrezni zakon predvideva za delovne ljudi v delovnih
organizacijah.
K 15. do 19. č 1 e n u : Posebne določbe o izvrševanju pravic samoupravljanja v republiških upravnih organih prevzema osnutek nespremenjene in
ohranja sedanje načelo zakona, da predstojnik organa soodloča v tistih vprašanjih s področja notranjih razmerij, ki se neposredno odražajo na opravljanje
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nalog organa. V glavnem se to nanaša na vprašanja, ki se regulirajo s splošnimi
akti delovne skupnosti, in na delovna razmerja.
K 20. do 26. členu: Dosedanje določbe o stopanju delavcev na delo
in o prenehanju dela v upravnih organih osnutek spreminja v tem, da jih
prilagaja spremembam temeljnega zakona o delovnih razmerjih. Spremembe
se nanašajo na preizkus strokovnih in drugih delovnih sposobnosti delavca
pred sprejemom na delo oz. na poskusno delo, in na razpis delovnih mest.
Nova je tudi določba petega odstavka 21. člena osnutka, da občinska skupščina lahko določi, da se za imenovanje funkcionarjev v občinskih upravnih
organih, ki jih imenuje občinska skupščina, ne uporabljajo določbe o razpisu.
K 6. poglavju — Disciplinska odgovornost. Pomembna novost je sprememba dosedanjega postopka glede izključitve delavca iz delovne skupnosti.
Ker je IV. novela črtala 91. člen TZDR, ki je določal način in pogoje za izključitev, določa osnutek, da tudi o izključitvi odloča disciplinsko sodišče organa
in ne več delovna skupnost.
Besedilo v poglavju o strokovni izobrazbi in o pravicah in dolžnostih pri
opravljanju službe je z izjemo dodanega drugega odstavka 36. člena ostalo
nespremenj eno.

MNENJA IN PREDLOGI DELEGATOV OBČIN
Delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegat mesta Ljubljane so na
svojem 27,. zasedanju dne 17. oktobra 1972 obravnavali osnutek zakona o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih v SR Sloveniji.
V razpravi je sodeloval delegat občine Ljubljana-Center, pismene pripombe
pa je dal delegat občine Piran.
Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o začasni
ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin v skupščini SR Slovenije pošiljata overitelja zapisnika, izvoljena na
zasedanju, ta stališča republiškemu zboru skupščine SR Slovenije, da jih v
smislu omenjene določbe ustavnega amandmaja kot pristojni zbor obravnava
in zavzame o njih svoje stališče.
23. člen : Predlagano je bilo, da se ta člen dopolni z naslednjo določbo:
»Ce občinska skupščina razreši vodilnega delavca z njegovega položaja, ga lahko
istočasno razreši delavnega razmerja pri upravnem organu v primeru, kadar
gre za hujšo kršitev delovne dolžnosti, za katero je po samoupravnih predpisih
upravnega organa zagrožena kazen izključitve.« (Piran)
45. člen : Zato, da bi v tem členu jasneje poudarili samoupravne pravice
delovnih ljudi, je bilo predlagano, da se drugi odstavek spremeni tako, da bi
se glasil:
»Predsednika in člane disciplinskega sodišča organa in njihove namestnike
imenuje delovna skupnost v soglasju s predstojnikom organa«. S tem bi tudi
na tem mestu zadržali dikcijo, kot je v drugem odstavku 43. člena, razen tega
pa bi bil tako postopek manj kompliciran, (Ljubljana-Center.)
Št.: 021-50/72
Ljubljana, 19, 10. 1972
36
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Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora
skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 10. oktobra 1972 obravnaval osnutek
zakona o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih v SR Sloveniji,
ki ga je skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet.
V načelni razpravi so člani odbora poudarili, da v sedanji fazi vprašanja
o ustavno pravnem položaju uprave še niso dokončno rešena in je s tem v zvezi
še dosti nerazčiščenih stališč tudi na področju obsega in vsebine samoupravljanja v teh organih. Nova in definitivna ureditev samoupravljanja v upravi bo
aktualna šele po drugi fazi ustavnih sprememb, ko bodo temeljna vprašanja
rešena v ustavi. Zato je sedanje usklajevanje zakona o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih v SR Sloveniji bolj formalno, čeprav bi morali
že v tej fazi težiti k izpeljavi in konkretizaciji XXVII. amandmaja k ustavi
SR Slovenije.
V podrobni obravnavi besedila osnutka zakona pa so člani odbora soglasno
izrazili naslednje pripombe in predloge:
K 3. č 1 e n u : Ta člen naj se v celoti prouči v tem smislu ali sploh spada
v splošne določbe, saj gre za specifični položaj delovnih ljudi v strokovnih
službah skupščine SR Slovenije in izvršnega sveta skupščine SR Slovenije oziroma za delovne ljudi v ustavnem sodišču SR Slovenije, v sodiščih, v javnih
tožilstvih, v javnih pravobranilstvih ter v organih za kaznovanje prekrškov.
Morda bi ta določba spadala v posebno poglavje, kjer bi uredili specifiko samoupravljanja delovnih ljudi v omenjenih organih.
V prvi vrsti prvega odstavka bi besedo »primerno« zamenjali z besedo
»smiselno«. Na tak način bi poudarili samo specifiko delovnih ljudi v strokovnih službah skupščine SR Slovenije in izvršnega sveta. Ce bi ostala formulacija s tem, da se določbe tega zakona uporabljajo primerno tudi za omenjene delovne ljudi, bi se to lahko razumelo kot da so samoupravne pravice
teh delovnih ljudi omejene.
K 15. in 16. členu : Prouči naj se vsebina omenjenih določb v tem
smislu, ali ne bi bilo v skladu s sprejetimi ustavnimi amandmaji, če bi razširili pristojnosti, ki jih delovni ljudje v republiških upravnih organih urejajo
samostojno. V 15. člen bi morda lahko spadala tudi določba o tem, da delovni
ljudje samostojno skrbijo za svoje strokovno izpopolnjevanje in za zboljšanje
delovnih razmer, da odločajo o delitvi dohodka in osebnih dohodkov in o medsebojnih razmerjih pri delu, kadar je to z zakonom ali splošnim aktom organa
tako določeno.
K 24. č 1 e n u : Prouči naj se tretji odstavek, ki določa, da o izbiri kandidata odloči predstojnik upravnega organa. Ni jasno, zakaj mora o tem odločati predstojnik mimo delovne skupnosti, saj je tudi ta zainteresirana, kakšnega sodelavca bo dobila. Zato bi bilo prav, da bi <o izbiri odločala delovna
skupnost v soglasju s predstojnikom upravnega organa.
K 39. č 1 e n u : Ta člen naj se v celoti črta, saj je že v kazenskem zakoniku
določeno, da je delavec v upravnem organu kazensko odgovoren, če sprejema
darila ah kakšne druge koristi.
Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen predsednik odbora
Martin Košir.
Št.: 021-50/72
Ljubljana, 12. 10. 1972
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Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 2.
oktobra 1972 obravnavala osnutek zakona o samoupravljanju delovnih ljudi
v upravnih organih v SR Sloveniji, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil
izvršni svet.
V načelni razpravi komisija k osnutku zakona ni imela pripomb.
Pii podrobni obravnavi besedila osnutka zakona so bile dane naslednje
pripombe:
k 6. členu: Tretji odstavek ni dovolj jasen. Predstavnik predlagatelja
je pojasnil, da je bistvo te določbe v tem, da delovni ljudje s splošnimi
akti neposredno in enakopravno urejajo medsebojna razmerja pri delu in
delitev dohodka, ne pa da o vseh teh vprašanjih sami neposredno odločajo.
K 14. členu : Ni umestno citirati naslov zakona z navedbo Uradnega
lista, temveč naj se le določi, da se za zagotovitev sodnega varstva navedene
pravice primerno uporabljajo zadevne določbe predpisa, ki ureja volitve delavskih svetov in drugih organov upravljanja v delovnih organizacijah.
K 17. členu: V tretji vrsti naj se beseda »in« nadomesti z besedo »ali«.
Pripomba je redakcijskega značaja.
K 23. č 1 e n u : Predvidena rešitev, da se lahko določeni funkcionarji
postavljajo tudi brez razpisa, je v skladu z našim pravnim sistemom. Temeljni
zakon o delovnih razmerjih pooblašča republike, da lahko v svojih predpisih
predvidijo tako rešitev. Deljena pa so bila mnenja o primernosti predlagane
rešitve. Po mnenju nekaterih bi morali v naši samoupravni družbi uveljaviti
načelo, da se vsa delovna mesta, za katera se zahteva visoka ah višja izobrazba
in tudi delovna mesta funkcionarjev, zasedajo po razpisu. Le v primeru, če je
razpis brezuspešen, se lahko zasedajo brez razpisa. Drugi pa so menili, da je
predlagana rešitev sprejemljiva.
K 36. členu : Izraženo je bilo ločeno mnenje, da le obvestitev ne zadošča
in da bi bilo eventualno potrebno soglasje oziroma pristanek izvršnega sveta
oziroma organa, ki ga izvršni svet za to določi.
K 37. čl en u : Izraženo je bilo mnenje, da bi moral delavec imeti soglasje
za opravljanje druge samostojne dejavnosti. Kolikor bi se taka rešitev sprejela
pa je treba rešiti vprašanje pritožbe in drugih pravnih sredstev zoper odločbo
o soglasju.
K 38. členu: Po mnenju večine članov komisije je treba uzakoniti prvič
načelo, da se lahko delavec v upravnem organu zaposli pri drugem organu,
delovni ali drugi organizaciji le s soglasjem predstojnika in drugič načelo-, da
se ne more zaposliti, če je to nezdružljivo z njegovo redno službo oziroma z
naravo dela, ki ga opravlja na svojem rednem delovnem mestu.
K 39. členu: Ta člen naj se kot nepotreben črta.
St.: 021-50/72
Ljubljana, 3. 10. 1972
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OSNUTEK ZAKONA
o sredstvih za delo upravnih organov v SR Sloveniji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Kolikor ni s posebnim zakonom drugače določeno, so sredstva za delo
upravnih organov sredstva za osebne dohodke, sredstva za materialne izdatke,
sredstva opreme, srestva skupne porabe in sredstva za posebne namene.
Sredstva za delo se upravnim organom zagotavljajo glede na naravo,
zahtevnost in obseg nalog, ki jih opravljajo.
2. člen
Sredstva za delo upravnih organov se določajo v skladu z ekonomsko
politiko v SR Sloveniji, zagotavljajo' pa se s proračuni družbenopolitičnih
skupnosti.
3. člen
Osnove in merila za določanje in zagotavljanje sredstev za delo upravnih
organov po prvem členu tega zakona se določijo z družbenim dogovorom, ki
ga sklenejo socialistična republika Slovenija, občine na območjih SR Slovenije
in republiški odbor sindikata delavcev družbenih dejavnosti Slovenije.
Za socialistično republiko Slovenijo sklene družbeni dogovor izvršni svet
skupščine SR Slovenije.
4. člen
Sredstva, ki jih upravni organi dobijo za delo na podlagi tega zakona, so
njihov dohodek.
5. člen
Upravni organi morajo sredstva za delo uporabljati tako, da zagotovijo
kar najpopolnejše izvrševanje svojih nalog, ki jim jih določajo ustava, zakoni
in drugi predpisi, in nalog, ki jim jih v okviru njihovega delovnega področja
naložijo skupščini družbenopolitičnih skupnosti oziroma njihovi politično-izvršilni organi.
Delovna skupnost upravnega organa ima pri uporabi sredstev pravice in
dolžnosti, ki jih določajo zakoni in drugi, na zakonu temelječi predpisi.
6. člen
Če družbenopolitična skupnost upravnemu organu ne zagotovi zadostnih
sredstev za delo, se upravni organ lahko obrne na skupščino družbenopolitične
skupnosti za stališče, kako naj opravlja svoje naloge.
7. člen
Določbe tega zakona veljajo tudi za strokovne službe skupščine SR Slovenije in izvršnega sveta skupščine SR Slovenije.
Kolikor ni s posebnimi predpisi drugače določeno, se določbe tega zakona
smiselno uporabljajo tudi za sodišča, javna tožilstva in javna pravobranilstva
ter za organe za kaznovanje prekrškov.
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II. SREDSTVA ZA OSEBNE DOHODKE IN MATERIALNE IZDATKE
8. člen
Sredstva za osebne dohodke in za materialne izdatke se zagotavljajo na
podlagi družbeno dogovorjene cene za delo upravnih organov, ki jo določijo
podpisniki družbenega dogovora v skladu s 1., 2. in 3. členom tega zakona.
Z družbenim dogovorom se tudi predpiše, kakšno dokumentacijo predložijo
upravni organi k svojemu predlogu za določitev in zagotovitev sredstev za
osebne dohodke in za materialne izdatke za posamezno proračunsko leto.
9. člen
Sredstva za osebne dohodke delavcev upravnih organov se usklajujejo z
gibanjem produktivnosti dela in osebnih dohodkov delovnih ljudi v organizacijah združenega dela ter z gibanjem življenjskih in drugih stroškov v republiki, in ne smejo biti nižja od poprečnih osebnih dohodkov delavcev v organizacijah združenega dela.
10. člen
Materialni izdatki upravnega organa so:
1. stroški za nabavo potresnega materiala in drobnega inventarja, za kurjavo, razsvetljavo in čiščenje poslovnih prostorov, poštni, telegrafski in telefonski stroški ter stroški za najem in redno vzdrževanje poslovnih prostorov;
2. stroški za nakup strokovnih publikacij in literature ter za tisk uradnega
materiala;
3. potni in drugi stroški po predpisih o njihovem povračilu;
4. stroški za zavarovanje in vzdrževanje ter nadomestitev sredstev opreme
(amortizacija);
5. drugi stroški, ki so potrebni za izvrševanje nalog upravnega organa.
11. člen
Izvršni svet skupščine SR Slovenije oz. občinska skupščina ali organ, ki
ga ona pooblasti, lahko predpiše, da so določena sredstva za materialne izdatke
skupna za več organov, in da se uporabljajo na način in v namene, kot to
določa tak predpis.
III. SREDSTVA OPREME IN SREDSTVA SKUPNE PORABE
12. člen
Sredstva opreme in sredstva skupne porabe vodi upravni organ v skladu
opreme oz. v skladu skupne porabe.
Poleg skladov iz prejšnjega odstavka ima upravni organ lahko še druge
sklade.
13. člen
Če ima upravni organ razen skladov iz prvega odstavka prejšnjega člena
še druge sklade, se glede uporabe sredstev teh skladov smiselno uporabljajo
določbe tega zakona.
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a) Sklad opreme
14. člen

Sklad opreme upravnega organa sestavljajo vrednost premične opreme, ki
je namenjena za delo upravnega organa ter v ta sklad vložena denarna sredstva.
Premična oprema upravnega organa je inventar in druge premične stvari,
ki so namenjene za njegovo dejavnost in je njihova doba trajanja ob normalni uporabi daljša kot eno leto.
15. člen
Skupščina družbenopolitične skupnosti lahko predpiše amortizacijo za
opremo upravnih organov.
16. člen
Denarna sredstva sklada opreme se uporabljajo samo za nabavo opreme,
ki je potrebna za delo upravnega organa.
17. člen
Upravni organ mora skrbeti za vzdrževanje opreme, jo zavarovati za njeno
vrednost in voditi evidenco o njeni vrednosti.
18. člen
Upravni organ lahko uporablja premične stvari iz opreme skupaj z drugim
upravnim organom iste ali druge družbenopolitične skupnosti ter z delovnimi
ah drugimi organizacijami. Zaradi skupne uporabe lahko upravni organ tudi
združuje denarna sredstva sklada opreme z ustreznimi sredstvi drugih organov
ali organizacij.
V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena se skupna uporaba stvari
iz opreme in denarnih sredstev sklada opreme uredi s pogodbo.
19. člen
Izvršni svet skupščine SR Slovenije oziroma občinska skupščina ali organ,
ki ga ona pooblasti, lahko predpiše skupno uporabo premičnih stvari iz opreme
in način take uporabe oziroma obvezno združevanje določenih denarnih sredstev sklada opreme.
20. člen
Upravni organ sme prenesti pravico uporabe premične stvari iz opreme
na drug upravni organ iste družbenopolitične skupnosti, premično stvar iz
opreme prodati, dati na posodo ali v najem oziroma v zakup upravnemu
organu druge družbenopolitične skupnosti, delovni in drugi organizaciji ali
društvu.
Stvar, ki je ni bilo mogoče prodati državnemu organu, delovni ali drugi
organizaciji ali društvu, se sme prodati občanu oz. civilni pravni osebi, če ta
po predpisih lahko pridobi lastnino na taki stvari, vendar samo na dražbi.
Premične stvari iz opreme, ki so doslužile, ali so iz drugih vzrokov postale
nerabne, lahko upravni organ izloči iz uporabe.
21. člen
Če se dajo upravnim organom v uporabo tudi nepremične stvari, se zanje
smiselno uporabljajo določbe 15., 17., 18. in 19. člena tega zakona.
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b) Sklad skupne porabe
22. člen
Sklad skupne porabe upravnega organa sestavlja vrednost premičnih in
nepremičnih stvari družbenega standarda, namenjenih za člane delovne skupnosti, denarna sredstva, vložena v ta sklad, namenjena za zgraditev in nakup
takih stvari, sredstva za stanovanjsko graditev, sredstva za strokovno izpopolnjevanje delavcev upravnega organa, sredstva za regres za letni dopust delavcev in sredstva za zadovoljevanje drugih skupnih potreb članov delovne
skupnosti.
Sredstva za stanovanjsko izgradnjo in sredstva za strokovno izpopolnjevanje delavcev se v skladu skupne porabe vodijo posebej in se smejo uporabiti samo za te namene.
23. člen
Pri določanju sredstev skupne porabe skrbijo podpisniki družbenega dogovora, da so delovni ljudje v upravnih organih tudi glede teh sredstev v približno enakem položaju, kot delovni ljudje v delovnih organizacijah.
24. člen
Denarna sredstva sklada skupne porabe se ne smejo uporabiti za osebne
dohodke delavcev upravnega organa.
25. člen
Za stvari skupne porabe se smiselno uporabljajo določbe 18. in 20. člena
tega zakona.
IV. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE
26. člen
Upravnemu organu se kot sredstva za posebne namene zagotovijo sredstva za zadovoljevanje določenih potreb ali za izvrševanje posameznih nalog
oz. akcij, ki so povezane z delom upravnega organa, pa zanje sredstva niso
zagotovljena v okviru sredstev za osebne dohodke in materialne izdatke.
27. člen
Z aktom skupščine družbenopolitične skupnosti, s katerim se zagotavljajo
sredstva za posebne namene, se v skladu s predpisi določi njihov namen, lahko
pa se določijo tudi podrobnejši pogoji in način njihove uporabe.
Neporabljena sredstva za posebne namene vrne upravni organ neposredno
v proračun družbenopolitične skupnosti.
V. UPORABA SREDSTEV IZ LASTNE DEJAVNOSTI
28. člen
Sredstva, ki jih dobi upravni organ kot plačilo za opravljanje lastne dejavnosti, se stekajo v proračun družbenopolitične skupnosti.
Skupščina družbenopolitične skupnosti lahko izjemoma določi, da so sredstva iz prejšnjega odstavka dohodek upravnega organa, in se uporabljajo kot
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sredstva za delo upravnega organa v skladu s tem zakonom. V tem primeru
skupščina družbenopolitične skupnosti ustrezno zmanjša sredstva za delo, ki
jih daje upravnemu organu iz proračuna.
VI. FINANČNO POSLOVANJE UPRAVNIH ORGANOV
29. člen
Poraba sredstev za osebne dohodke in za materialne izdatke, ki se upravnim
organom zagotavljajo na podlagi tega zakona, se podrobneje ureja s finančnim
načrtom upravnega organa.
30. člen
Finančni načrt mora biti sprejet najkasneje 30 dni potem, ko je sprejet
proračun družbenopolitične skupnosti.
Finančni načrt velja za koledarsko leto.
Če finančni načrt ni sprejet pred začetkom leta, ker dotlej ni bil sprejet
proračun družbenopolitične skupnosti, je financiranje upravnega organa začasno.
Pri začasnem financiranju se sme uporabiti toliko sredstev, kolikor jih
je bilo sorazmerno uporabljenih v enakem obdobju po finančnem načrtu iz
preteklega leta, vendar največ četrtina vseh sredstev, ki so bila razporejena po
omenjenem načrtu.
31. člen
Za zakonito uporabo sredstev po finančnem načrtu in drugih sredstev za
delo upravnega organa sta odgovorna predstojnik upravnega organa kot odredbodajalec in računovodja upravnega organa. Predstojnik organa lahko v skladu
s predpisi prenese svoja pooblastila kot odredbodajalec na enega ah več pomožnih odredbodajalcev.
32. člen
Z zaključnim računom upravnega organa se dokončno ugotovi poraba
sredstev za osebne dohodke in materialne izdatke in se razdelijo neporabljena
sredstva. Neporabljena sredstva za materialne izdatke uporabi upravni organ
v prihodnjem letu za isti namen.
33. člen
Zaključni račun za preteklo leto je treba sprejeti do konca januarja naslednjega leta.
Zaključni račun se sprejme po enakem postopku kot finančni načrt upravnega organa.
Zaključni račun se pošlje upravnemu organu, pristojnemu za proračun in
sioer v 15 dneh od dneva, ko je bil sprejet.
34. člen
Upravni organ vodi evidenco o stanju in gibanju vseh sredstev, ki jih
uporablja po določbah tega zakona.
35. člen
Upravni organ vodi knjige po načelih dvostavnega knjigovodstva.
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VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
Pobudo za pripravo družbenega dogovora v smislu 3. člena tega zakona
da lahko vsak udeleženec družbenega dogovora.
Delo na pripravah družbenega dogovora vodi in usklajuje izvršni svet
skupščine SR Slovenije.
Strokovno delo v zvezi s pripravami družbenega dogovora opravlja republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo.
37. člen
Družbenopolitična skupnost, ki ne pristopi k sklenitvi družbenega dogovora
v smislu 3. člena tega zakona, uporablja za določanje in zagotavljanje sredstev
za delo svojih upravnih organov osnove in merila, ki jih je uporabljala prejšnje
leto. Razlika v povprečju osebnih dohodkov delavcev upravnih organov ter
družbenopolitične skupnosti ne sme biti večja kot ± ... "/o od povprečja osebnih
dohodkov, ki jih imajo delavci po merilih in osnovah družbenega dogovora,
ki so ga sprejele družbenopolitične skupnosti po 3. členu tega zakona.
38. člen
Republiški sekretar pristojen za finance izda natančnejše predpise o finančnem in materialnem poslovanju upravnih organov ter o dolžnostih in pravicah
odredbodajalcev in računodajalcev pri upravnih organih.
39. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS, uporabljal
pa se bo od 1. januarja 1973.
Z dnem, ko se začne uporabljati ta zakon, se v SR Sloveniji v skladu z
8. točko prvega odstavka 13. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih
amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 51-287/71),
preneha uporabljati temeljni zakon o sredstvih za delo upravnih organov
(Uradni list SFRJ, št. 46/64, 57/65 in 1/67).
OBRAZLOŽITEV
Razlogi za izdajo zakona oziroma ustreznih aktov o sredstvih za delo
upravnih organov v SR Sloveniji
Po določbah 1. točke tretjega odstavka 16. člena ustavnega zakona za
izvedbo ustavnih amandmajev od XX do XLI (Uradni list SFRJ, št. 29/71)
je 31. 12. 1971 prenehal veljati temeljni zakon o sredstvih za delo upravnih
organov in se uporablja samo še za zvezne organe in organizacije.
Po določbi 8. točke prvega odstavka 13. člena ustavnega zakona za izvedbo
ustavnih amandmajev XXV do LII k ustavi SR Slovenije (Uradni list SRS,
št. 51/71) se v SR Sloveniji uporablja do izdaje ustreznega republiškega zakona
prej cit. zvezni zakon, ki mora biti usklađen z ustavnimi amandmaji- najpozneje
do 31. decembra 1972.
Financiranje dela upravnih organov je potrebno prilagoditi že doseženi
stopnji razvoja uprave v samoupravnem sistemu, česar pa ni mogoče v celoti
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doseči samo z uskladitvijo sedaj veljavnega zakona z ustavnimi amandmaji.
Zaradi mnogih specifičnosti, ki jih je potrebno posebej urediti, tudi ne kaže
zadevne materije vključiti v zakon o financiranju družbenopolitičnih skupnosti,
niti je ni primerno urejati vsako leto v zakonu (odloku) o proračunu. Tudi
samoupravni sporazum o merilih za delitev dohodka in osebnih dohodkov delovnih skupnosti ustavnega sodišča, predstavniških, politično-izvršilnih in upravnih organov, družbenopolitičnih -organizacij in samoupravnih skupnosti v SR Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: samoupravni sporazum) sam po sebi ne more
biti pravna osnova, po kateri bi bile družbenopolitične skupnosti dolžne financirati delo uprave. Takšno vlogo — če je sprejemljiva — lahko samoupravni
sporazum dobi šele z zakonom ali z dogovorom družbenopolitičnih skupnosti.
Vse to pomeni, da je potrebno zadevno materijo na novo urediti.
Pooblastilo za sprejem zakona o sredstvih za delo upravnih organov ima
skupščina SR Slovenije v 8. alinei 1. točke XLIII. amandmaja ustave SRS
(sistem proračuna) oziroma v zadnjem odstavku 1. točke tega amandmaja.
Vendar glede na današnji razvoj komunalnega sistema, samoupravnega
odločanja in dogovarjanja ter glede na nova ustavna dopolnila pa samo zakonska ureditev tega vprašanja, pri katerem gre predvsem za angažiranje proračunskih sredstev družbenopolitičnih skupnosti, gotovo ne bi bila več primerna in sprejemljiva. Nasprotno, te okolnosti kar terjajo tudi drugačno ureditev te materije in sicer ureditev na podlagi družbenega dogovarjanja, ki pa
seveda sama kot taka prav tako ne bi v celoti ustrezala. Gre namreč za
dolžnost družbenopolitičnih skupnosti, da s financiranjem upravnih organov
prvenstveno zagotovijo izvrševanje zakonov in drugih predpisov in to na številnih in pomembnih družbenih področjih, na katerih obstajajo tudi še državne
ingerence. Zlasti je potrebno enotno določiti namen in vrsto sredstev za delo
upravnih organov in način uporabe teh sredstev. Takšna vprašanja pa zahtevajo
normativno ureditev. Zato je potrebno urediti financiranje upravnih organov
v SR Sloveniji z dvema aktoma:
— z zakonom o sredstvih za delo republiških upravnih organov, ki naj
predpiše splošne temelje za financiranje dela v upravi in najnujnejša enotna
strokovno tehnična pravila uporabe sredstev za delo upravnih organov, ter
— z družbenim dogovorom, ki ga na podlagi prej navedenega zakona sprejmejo družbenopolitične skupnosti v SR Sloveniji ter sindikati, in ki naj vsebuje
osnove in merila za neposredno določanje in zagotavljanje sredstev za delo
upravnih organov.
V tej smeri smo izdelali tudi osnutka obeh zadevnih aktov, pri čemer ima
osnutek družbenega dogovora bolj vlogo priloge k zakonu, iz katere naj bo
razvidna porazdelitev materije, ki sodi v področje financiranja uprave, med
oba akta.
Izhodišča, na katerih sta zgrajena osnutka zakona o sredstvih za delo
upravnih organov in družbeni dogovor o zagotavljanju sredstev
za delo upravnih organov v SR Sloveniji
Z navedenima aktoma naj se zagotovi predvsem tako financiranje dela
uprave, da bo ta sposobna opravljati vse upravne funkcije, ki so določene
z ustavo, zakoni in drugimi predpisi. Da bi uprava lahko zadovoljivo opravljala vse svoje naloge, mora imeti dovolj strokovno usposobljenih kadrov in
vsa tista materialna sredstva ter takšno sodobno tehnično in drugo opremo, ki
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omogoča in zagotavlja hitro, strokovno, cenena ter kulturno poslovanje —
ustrezno družbeni vlogi in pomenu, ki ga imata v današnji samoupravni družbi
občan in delovna organizacija, ki pri upravnih organih uresničujeta svoje pravice in dolžnosti.
Na drugi strani je potrebno uresničiti tudi ustavno načelo in večkrat
poudarjena politična stališča, da naj imajo upravni delavci družbenoekonomski
položaj, kot ga imajo delavci v delovnih in drugih organizacijah. Prenehati je
potrebno s prakso, da se finančno materialna vprašanja uprave rešujejo podrejeno in cesto odvisno od večje ali manjše uvidevnosti posameznih skupščin.
Sredstva za delo upravnih organov se doslej niso določala niti glede na obseg
in kvaliteto opravljenega dela niti glede na gibanje produktivnosti dela in
osebnih dohodkov delovnih ljudi v delovnih organizacijah oziroma glede na
gibanje življenjskih in drugih stroškov v republiki, kakor je to določal doslej
veljavni zakon. Določala so se največkrat s proračunskim avtomatizmom in odvisno od tega, koliko so bile skupščine družbenopolitične skupnosti pripravljene
upoštevati prej navedena načela.
Razumljivo je, da upravno delo v takšnih razmerah ni moglo biti zadovoljivo, še več, glede na odnos, ki so ga večkrat imeli družbeni dejavniki do
te panoge, uprava tudi ni imela ustrezne družbene veljave in pomena.
Neurejenost v financiranju dela uprave oziroma v delitvi dohodka v njenih
organih pa se je večala še spričo slabe kadrovske strukture delavcev v upravi
in zaradi vedno slabših pogojev za njihovo številčno in strokovno okrepitev.
Postopoma so se opuščala vsa dognana strokovna načela in merila glede kadrovanja in vodenja kadrovske politike. Vsak organ je v okviru finančnih in
drugih možnosti po svoje sprejemal kadre in spreminjal sistemizacijo ter s tem
v zvezi tudi dohodke delavcev, pač glede na trenutne potrebe in glede na
trenutno možne kadrovske rešitve. (Obširnejša obrazložitev o takšnem stanju
je v poročilu o organizacijskih, kadrovskih in finančno materialnih problemih
v republiških upravnih organih, ki ga je pripravil republiški sekretariat za
pravosodje in občo upravo.)
Nekatere anomalije, ki so pri tem nastale (teh ni bilo malo), je skušal
odpraviti samoupravni sporazum, ki je določil enotnejše kriterije in enotnejša
merila za delitev dohodka delavoev v upravi. Pri tem pa je prišlo do različnih
tolmačenj, kaj pomenijo merila samoupravnega sporazuma:
— ali so le zgornja meja dovoljene uporabe sredstev za delo upravnih
organov, zlasti glede osebnih dohodkov,
— ali pomenijo družbeno upravičen dohodek, ki naj ga dobi uprava za
svoje delo in ki ga je skupščina zato tudi dolžna zagotoviti.
Za 1972. leto so družbenopolitične skupnosti pri določanju sredstev za delo
upravnih organov v pretežni meri upoštevale samoupravni sporazum, ki je bil
decembra 1971. leta uveljavljen na podlagi 30. člena zakona o samoupravnem
sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za usmerjanje delitve
dohodka in osebnih dohodkov, ki v tem členu določa, da se cit. zakon smiselno
uporablja tudi za upravne organe. Sporazum je potrdila verifikacijska komisija, ki sta jo imenovala izvršni svet in republiški sindikati. Vendar samoupravni sporazum že po svojem značaju in tudi glede na pravno osnovo, na
podlagi katere je bil sprejet, sam po sebi ne more biti tudi pravni temelj,
po katerem bi bile družbenopolitične skupnosti dolžne financirati upravo,
zlasti še, ker pri njegovem oblikovanju in sprejemanju sploh niso sodelovale.
Predvsem je potrebno upoštevati, da sta financiranje dela uprave in delitev
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dohodka v upravnih organih dve različni vsebinski kategoriji, katerih ureditev
pripada različnima družbenima strukturama s popolnoma različnimi samoupravnimi in družbenimi funkcijami. Pri tem je ena (uprava) od druge
(družbenopolitična skupnost) odvisna — je njen organ.
Z zakonom o samoupravnem sporazumevanju se uveljavlja in razvija organiziran, učinkovit družbeni vpliv na samoupravno urejanje in izvajanje delitve dohodka in osebnih dohodkov v delovnih organizacijah. S samoupravno
pravico, odločati o delitvi dohodka in osebnih dohodkov, se poveže hkrati pravica, usklajevati med delovnimi organizacijami osnove in merila za to delitev
ter v ta namen sklepati samoupravne sporazume. Z njimi si udeleženke sporazuma postavijo samoupravne norme o tem, kako bodo ravnale pri delitvi dohodka in osebnih dohodkov, po kakšnih osnovah bodo iz doseženega dohodka
oblikovale sredstva za zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb svojih delavcev itd.
Določba 30. člena zakona o samoupravnem sporazumevanju, po katerem
se določbe tega zakona smiselno uporabljajo tudi za upravne organe, je logična, če naj uresničujemo ustavno načelo o enotnem družbenoekonomskem
položaju delovnih ljudi tudi za delavce v upravi. Uprava sicer ne ustvarja
dohodka v ekonomskem smislu, pač pa deli del sredstev, ki jih dobi iz proračuna za svoje delo, kot dohodek, v skladu s svojimi samoupravnimi akti.
Nobenega razloga ni, da bi bila pri tem uprava od družbenega usmerjanja
delitve dohodka izvzeta, ali da bi imela celo drugačen položaj, kot ga imajo
po zakonu o samoupravnem sporazumevanju vse delovne organizacije. Tudi
v upravnih organih lahko pride pri delitvi dohodka do anomalij in to ne
glede na to, kolikšna sredstva jim družbenopolitična skupnost za te potrebe
nameni. Z uporabo sredstev iz lastnih dejavnosti ah z odtegovanjem sredstev
drugim delavcem se lahko tudi v upravnih organih določijo posameznim delavcem višji dohodki, kot bi bih upravičeni po splošnem družbenem dogovoru.
Vprašanje financiranja uprave oziroma pridobivanja dohodka v delovnih
organizacijah je torej popolnoma ločeno od vprašanja samoupravne delitve dohodka pri enih in drugih organih oziroma organizacijah. Le s takšno dosledno
izpeljavo vloge enega in drugega akta se lahko uprava smiselno izenačuje
z organizacijami združenega dela, oziroma se lahko uresničujejo splošna ustavna načela, ki veljajo za nagrajevanje v upravi. Cim pa vlogo samoupravnega
sporazuma razširimo tako, da ga družbenopolitične skupnosti morajo uporabljati tudi za financiranje upravnih organov, smo izkrivili osnovni namen zakona
o samoupravnem sporazumevanju in to v njegovem bistvu in na zelo občutljivem mestu. Zastavilo bi se lahko celo vprašanje, če družba morda ni dolžna
zagotavljati razlike v sredstvih tudi tistim delovnim organizacijam, ki ne prigospodarijo tolikšnih sredstev, da bi lahko v celoti delile dohodke po svojem
samoupravnem sporazumu. Koliko sredstev more uprava dobiti za delo, je
torej samostojno vprašanje in ga je potrebno rešiti predvsem z dogovorom
družbenopolitičnih skupnosti.
Pri tem pa seveda ne moremo mimo dejstva, da vsebuje samoupravni sporazum poleg meril za delitev dohodka in osebnih dohodkov tudi razvrstitev
(kategorizacijo) delavcev v ustrezne skupine glede na zahtevnost posameznih
vrst opravil in glede na druge pogoje (strokovna izobrazba, delovne izkušnje
itd.) in da je določanje delovnih mest (sistemizacija) in razvrščanje delavcev
na sistemizirana delovna mesta samoupravna pravica delovnih skupnosti. To
pomeni, da pri določanju sredstev za delo upravnih organov, družbenopoli-
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tične skupnosti ne bi smele iti mimo teh in drugih osnov in meril samoupravnega sporazuma, saj so ta razmeroma realna strokovno tehnična podlaga
za ugotavljanje vrst in obsega potreb upravnih organov za delo. Zato je potrebno samoupravni sporazum v družbenem dogovoru upoštevati in ga ustrezno
vključiti v sistem določanja in zagotavljanja sredstev za delo upravnih organov
v SR Sloveniji.
Glede na naravo dela in glede na dosedanje izkušnje je potrebno financiranje uprave čim enotneje urediti, upoštevajoč pri tem samoupravne pravice,
ki jih imajo družbenopolitične skupnosti in upravni organi. Enotno ga je urediti
tako zaradi občanov in delovnih organizacij, ki — glede kvalitete ter ekspeditivnosti izvrševanja upravnih storitev ne bi smeh biti na različnih območjih
republike različno obravnavani, kakor tudi zaradi upravnih delavcev samih, ki
naj dobijo v našem socialističnem sistemu ustrezen družbenoekonomski položaj
ter realne možnosti za uresničevanje načela »za enako delo enako plačilo«.
Doseči bi bilo potrebno, da bi bila — v okviru gospodarskih gibanj in
gibanja osebnih dohodkov delovnih ljudi v gospodarskih in drugih organizacijah — sredstva za delo upravnih organov vedno zagotovljena, ker se v
skladu s temi gibanji tudi formirajo proračunska sredstva. V tem naj bi bilo
jedro uresničitve načela, ki ga določa ustava glede položaja delavcev v upravi.

OBRAZLOŽITEV K POSAMEZNIM DOLOČBAM ZAKONA
IN DRUŽBENEGA DOGOVORA
K 6. členu zakona: Tako družbenopolitičnim skupnostim kot upravnim organom je jasno in razumljivo, da je potrebno naloge, ki jih ima uprava
po zakonu in drugih predpisih, v celoti strokovno in pravočasno opraviti. To
je potrebno tako glede na občane in delovne organizacije, ki jim je potrebno
strokovno omogočiti pravočasno uresničevanje pravic in dolžnosti, kakor tudi
glede na sam razvoj in problematiko upravnih področij. Uprava sicer zaradi
slabe kadrovske strukture in nezadovoljenih delovnih pogojev (za kar ni sama
kriva) ne opravlja vselej v redu svojih nalog, je pa ne glede na navedene razloge
pogosto kritizirana, slabo ocenjena, družbeno zapostavljena, zlasti pa pod nenehnim pritiskom, da več, hitreje in zadovoljiveje dela. Zato se postavlja
vprašanje, koliko lahko družbenopolitične skupnosti, ki iz kakršnih koli razlogov ne zagotovijo dovolj srecbtev za delo, pričakujejo oziroma zahtevajo od
upravnih organov, da na podlagi moralnopolitične zavesti delavcev izvršuje svoje
naloge prek za to zagotovljenih finančnih in materialnih pogojev.
Ker se zaradi posebne vloge in funkcij, ki jih ima uprava v samoupravni
družbi, ne more pristopiti k reševanju financiranja uprave na ekonomskih
principih, poskuša ta člen rešiti to vprašanje sicer na manj učinkovit način,
vendar pa tako, da prenaša del odgovornosti za konkretno nezadovoljivo izvrševanje zakonov tudi neposredno na skupščino. S tem se zaostri in bolj konkretizira sicer le deklarirana politična odgovornost družbenopolitičnih skupnosti
oziroma njenih skupščin za izvrševanje zakonov in drugih predpisov.
K 6. točki družbenega dogovora (realizacija 8. in
9. člena zakona): Pri določanju neposredne podlage za zagotavljanje
sredstev za delo upravnih organov se družbeni dogovor opira predvsem na
sistemizacijo delovnih mest in na delovni program upravnih organov. Takšno
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rešitev terja že samo bistvo funkcij in vloge uprave v današnjem samoupravnem
sistemu:
— v katerem je skupščina družbenopolitične skupnosti, katere organ je
uprava, najvišji organ oblasti in organ samoupravljanja na svojem območju,
— v katerem sta občan in delovna organizacija, ki pri upravnem organu
uresničujeta svoje zakonite pravice in dolžnosti, nosilca družbenega samoupravnega dogajanja,
— v katerem je upravni organ po zakonu dolžan izvrševati vse naloge, ki
jih določajo predpisi in ki jih na podlagi predpisov konkretno postavljajo tudi
občani in delovne organizacije.
Gre za vprašanje razmerij in obsega uresničevanja samoupravljanja na
različnih delovnih področjih (v državni upravi in v gospodarstvu).
Delavec v upravi ne more razviti take stopnje samoupravljanja, kakor jo
dosegajo delavci v delovnih organizacijah (zato tudi ureja njegove samoupravne
pravice poseben zakon o samoupravljanju). Upravni delavec ni v takem položaju zaradi tega, ker bi se mu odrekel enakopraven družbeni položaj, ampak
je obseg njegovih samoupravnih pravic logično prilagojen izjemni vlogi in
posebnemu položaju uprave v samoupravni družbi, ki tako upravo potrebuje.
Izvrševanje upravnih zadev družba ne prepušča podjetniški dejavnosti, temveč
sama postavlja in organizira organe, ki natančno predpisane naloge morajo in
edini smejo izvrševati. Uprava je torej instrument, prek katerega skupščina
kot najvišji organ oblasti in organ samoupravljanja uveljavlja svojo politiko
in prek katerega se po določenih pravnih pravilih (zakonih) uresničuje družbena volja.
Uprava mora zato izvršiti vse naloge, ki sodijo v okvir izvrševanja zakonov
in tudi reševati vse zadeve širših interesov, ki so upravičeni zahtevati njene
storitve. Da uprava v redu izvršuje svoje naloge, je odgovorna pred družbo
tudi skupščina družbenopolitične skupnosti. Pri izvrševanju nalog je uprava
lahko le v zamudi (nima dovolj ustreznih kadrov ali sredstev za delo), ne more
pa odločati, katere naloge in kako jih bo opravila, ker ji pretežni del nalog
določajo faktorji zunaj nje in zunaj njenih samoupravnih pravic.
Prav s tega zornega kota je treba torej obravnavati vprašanje vloge sistemizacije delovnih mest in programa dela pri zagotavljanju sredstev za delo
upravnih organov. Zato postavlja družbeni dogovor kot izhodišče za konkretno
določanje sredstev za delo posameznega upravnega organa poleg delovnega
programa tudi sistemizacijo delovnih mest, ki jo sprejemajo upravni organi,
s tem, da presodi o realnosti sistemizacije družbenopolitična skupnost, ki daje
k njej soglasje. Z dajanjem soglasja sprejme družbenopolitična skupnost tudi
del svoje odgovornosti, da bo omogočeno in zagotovljeno redno in strokovno
izvrševanje zakonov, hkrati pa bo lahko preprečila eventualno prezahtevne predloge upravnih organov po sredstvih za njihovo delo.
Menimo, da tega stališča ne moremo šteti za neustreznega in zastarelega
samo zato, ker je sistemizacijo in družbeni vpliv nanjo poznal že zakon o javnih
uslužbencih, saj to ne pomeni, da ne bi sicer razvijali čimbolj vsestranskega
samoupravljanja v upravnih organih. Takšno ureditev podpira tudi pretežna
večina upravnih organov, ki so dah pripombe k prvemu osnutku tez.
1. alinea 6. točke družbenega dogovora ima namen usmerjati upravne
organe, da izdelajo take delovne programe, ki jih uprava dejansko potrebuje
in ki naj bodo hkrati s sistemizacijo tudi podlaga za organizacijo in financiranje
njenega dela. Organi so namreč doslej izdelovali delovne programe zelo raz-
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lično in za različne namene. So bili primeri (in to ne redki), da so napisali
cele knjige, v katerih so programirali vse podrobnosti dela, normirali vsako
njegovo fazo in obračunavali vrednost posameznega opravila. Za izdelavo takšnega delovnega programa so delavci izgubili veliko časa (tudi več tednov), zaradi
česar je trpela zlasti ekspeditivnost reševanja temeljnih upravnih nalog. Izkazalo pa se je, da so bili ti programi nerealni, ker jih je vsakdanja praksa zaradi
razgibane dinamike upravnega dela precej hitro spreminjala. S tem se je močno
odmaknila tudi uresničitev ciljev, zaradi katerih so bili taki programi zlasti
izdelani. Z natančnim predvidevanjem nalog, njihovega obsega, časa njihove
izvršitve, določanjem vrednosti upravnega dela se je nameravala doseči polna
in intenzivna zaposlitev delavcev z ustreznimi nalogami ter določiti podlaga za
neposredno financiranje konkretno opravljenega dela po naprej, administrativno
izračunani vrednosti posameznih opravil. Prizadevanja za ustrezno in polno
zaposlitev upravnih delavcev so sicer hvale vredna, niso pa v upravi uresničljiva na ta način in v takšni obliki. Za ugotavljanje realne sistemizacije in
polne zaposlitve delavcev v upravi bo potrebno uporabiti druge metode, ki naj
bi jih vsebovala načela za izdelavo organizacije in sistemizacije upravnih
organov v okviru zakona o upravi v SR Sloveniji in orientacijski pokazatelji
(normativi) za določanje števila in fiziognomijo delovnih mest, ki jih pripravlja
RS za pravosodje in občo upravo.
K 12. členu zakona in 13. ter 14. točki družbenega dogovora: Po temeljnem zakonu o sredstvih za delo upravnih organov so se
sredstva opreme, sredstva skupne porabe in sredstva rezerve urejala posebej,
ustrezni skladi pa posebej. Mnenja smo, da ni potrebno, da so razen sredstev
za osebne dohodke, materialne izdatke in sredstev za posebne namene še druga
sredstva izven skladov. Po osnutku zakona sestavljajo sklade denarna sredstva,
pa tudi vrednost premičnih in nepremičnih stvari za posamezne namene.
Za razliko od dosedanjega zakona, ki je kot obvezni sklad določal le sklad
opreme, uvaja osnutek zakona dva obvezna sklada: sklad opreme in sklad
skupne porabe. Ker se sredstva za osebne dohodke in za materialne izdatke
zagotavljajo v proračunih že po teh namenih, je nujno, da skupščine družbenopolitičnih skupnosti posebej zagotavljajo tudi sredstva za sklad skupne porabe,
sicer bi upravni organi ostali npr. brez potrebnih sredstev za strokovno izpopolnjevanje delavcev, za stanovanjske potrebe delavcev, za regrese za letne
dopuste in za druge namene, za katere rabi sklad skupne porabe. Obvezno
zagotavljanje sredstev tudi za sklad skupne porabe bi zajamčilo vsaj minimalna sredstva za te namene, s tem pa bi se dosegla neka stabilnost v zagotavljanju temeljnih pogojev za delo upravnih organov.
Republiški sekretariat za pravosodje in oboo upravo je dal prvoten osnutek
zakona o sredstvih za delo upravnih organov v SR Sloveniji, ki je sam v celoti
urejal financiranje upravnih organov (brez družbenega dogovora), v mnenje
vsem občinskim in republiškim upravnim organom in vsem pravosodnih organom. S tajniki občinskih skupščin je imel tudi sektorske posvete. Z načelnimi
stališči, ki jih je vseboval ta osnutek zakona, so se strinjali pretežno vsi organi.
Ker je RS za pravosodje in -občo upravo pri izdelavi novega osnutka zakona
in osnutka družbenega dogovora uporabil podobna oziroma enaka načelna stališča kot pri prvem osnutku zakona, novih osnutkov ni dal v razpravo, zlasti
še, ker bo potrebno družbeni dogovor praviloma pripraviti šele po sprejetju
zakona.
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Republiški sekretariat za finance je dal k osnutku zakona tale finančni
prikaz:
»Osnutek zakona o sredstvih za delo upravnih organov temelji na zagotavljanju vseh potrebnih finančnih sredstev po merilih samoupravnega sporazuma; zakon naj bi začel veljati 1. 1. 1973.
Za leto 1972 so v republiškem proračunu zagotovljena finančna sredstva
republiškim organom za 95'°/o izvajanje samoupravnega sporazuma v znesku
300 246 800 dinarjev za osebne dohodke, 8 milijonov dinarjev za nove namestitve in 4 507 200 dinarjev za sklad skupne porabe (po 600 dinarjev na zaposlenega, za 7512 delavcev po stanju 1. 1. 1972).
Za polno realizacijo določil samoupravnega sporazuma po tem zakonu bi
bilo potrebno zagotoviti 15 803 463 dinarjev dodatnih sredstev za osebne dohodke s proračunom za leto 1973 ob upoštevanju ustreznega odstotka povečanja vseh sredstev.
Poleg tega bi bilo potrebno zagotoviti dodatnih 4 507 200 dinarjev za regresiranje prehrane, ta znesek pa je lahko nižji le za tisti del sredstev, ki jih
organi še letos zagotavljajo v različnih oblikah, za ta namen in 2 072 000 dinarjev za izobraževanje.
Ni pa še do danes možno dati kvantifikacije za višino potrebnih sredstev
za povračilo stroškov prevoza delavcev na delo in to v medmestnem in mestnem
prometu. 2e letos obstojajo razlike v tem, da nekateri organi izplačujejo povračila v medmestnem prometu, drugi tudi v mestnem prometu, nekateri pa teh
povračil ne izplačujejo.
Upravni organi ne obračunavajo amortizacije od zgradb in opreme. Po
zaključnih računih upravnih organov za leto 1971 pa izkazujejo vrednost
opreme v znesku 123 593 502 dinarja. Ta vrednost predstavlja nabavno neva
lorizirano vrednost opreme in bi po 10fl/o minimalni amortizacijski stopnji bilo
potrebno zagotoviti 12 350 350 dinarjev.
Skupno bi torej za realizacijo določil zakona o sredstvih za delo upravnih
organov potrebovali dodatnih sredstev 36 395 053 din, od tega:
— za osebne dohodke (100%> realizacija po samoupravnem sporazumu)
15 803 463 din
— za regresiranje prehrane (2/s od predvidenega zneska
— ocena)
3 005 200 din
— za dopolnilno strokovno izobraževanje
2 072 000 din
— za povračilo stroškov prevoza za delo (ocena) . . .
3 155 040 din
— za obračun amortizacije po 10'°/» stopnji (od nabavne
vrednosti)
12 359 350 din
RS za finance pripravlja izvršilno tehnične predpise k temu zakonu.

MNENJA IN PREDLOGI DELEGATOV OBČIN
Delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegat mesta Ljubljane so na svojem
27. zasedanju dne 17. oktobra 1972 obravnavah osnutek zakona o sredstvih za
delo upravnih organov v SR Sloveniji.
V razpravi sta sodelovala delegata občin Radlje ob Dravi in Kamnik, ki
je govoril tudi v imenu občin Domžale, Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka
in Tržič.

Priloge

577

Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o začasni
ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov
občin v skupščini SR Slovenije pošiljata overitelja zapisnika, izvoljena na zasedanju, ta stališča republiškemu zboru skupščine SR Slovenije, da jih v smislu
omenjene določbe ustavnega amandmaja kot pristojni zbor obravnava in zavzame o njih svoje stališče.
9. člen : K besedilu tega člena je bilo izraženo mnenje, da ni jasno, ali
gre pri tem za poprečne osebne dohodke za pogojno nekvalificirane delavce,
ki se štejejo kot osnova za izračun kalkulativnih osebnih dohodkov po samoupravnem sporazumu. Kolikor pa ne gre za to, naj bi se ta člen alternativno
dopolnil s tem, da gre za poprečne osebne dohodke posameznih ustreznih kategorij delavcev v organizacijah združenega dela. (Delegat občine Kamnik v imenu gorenjskih občin)
15. člen : Predlagano je bilo, naj bi se ta člen spremenil v tem smislu,
da skupščina družbenopolitične skupnosti mora predpisati amortizacijo po minimalnih stopnjah za opremo upravnih organov, ker je le na ta način mogoče
zagotoviti potrebna sredstva za redno vzdrževanje in delo upravnih organov.
(Gorenjske občine, Radlje ob Dravi.) Delegat občine Radlje ob Dravi je ob tem
sodil, da bi bilo treba hkrati s to določbo zagotoviti tudi enotna merila za
revalorizacijo osnovnih sredstev pri upravnih organih, ki se danes še vodijo
po osnovni nabavni vrednosti.
28. č 1 e n : Zadnji stavek drugega odstavka naj se črta, ker gre za uporabo
sredstev iz lastne dejavnosti. Namesto tega naj bi se dodalo besedilo: »Ta
sredstva se lahko uporabijo samo za modernizacijo uprave.«
K temu osnutku je bila dana tudi splošna pripomba glede uporabljene
terminologije. Predlagano je bilo, naj se točno definira, kaj je upravni organ
in kaj so upravni organi; od 1. do 4. člena se namreč govori o upravnem
organu, v 5., 8. in 9. členu se govori o upravnih organih, v 10., 12., 13. in
14. členu pa zopet o upravnem organu. Pri tem bi namreč lahko prišlo tudi
do takih dilem, da bi šteli kot upravne organe v skupščino občine npr. posamezne oddelke, (gorenjske občine)
Št.: 402-180/72
Ljubljana, 19. 10. 1972
POROČILA
Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 66. seji 12. oktobra
1972 obravnaval osnutek zakona o sredstvih za delo upravnih organov v SR Sloveniji, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
V načelni razpravi je odbor opozoril, da v obrazložitvi predlagatelj ne navaja virov pokrivanja finančnih posledic zaradi sprejetja tega zakona. Odbor
je mnenja, da zakon predvsem organizacijsko precizira financiranje upravnih
organov, da pa so potrebna dodatna finančna sredstva za izvajanje zakona.
Iz načelne razprave in razprave po členih predlaga odbor naslednje spremembe in dopolnitve:
K 3. členu : Odbor meni, da verjetno sam termin »družbeni dogovor za
zagotavljanje sredstev za delo« ni najprimernejši, ker imamo družbeni dogovor
o delitvi osebnih dohodkov. Odbor vprašuje, ali je utemeljeno, da je sopodpisnik tega dogovora oziroma sporazuma tudi republiški odbor sindikata de37
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lavcev družbenih dejavnosti SR Slovenije. V zvezi z osebnimi dohodki je njegova prisotnost potrebna, sicer so pa osebni dohodki itak določeni s samoupravnim sporazumom, sklenjenim na podlagi družbenega dogovora.
K 4. č 1 e n u : Beseda »dohodek« ima svoj ustaljen pomen v knjigovodstvu.
Dohodek dobimo po odbitku materialnih stroškov, amortizacije in investicijskega vzdrževanja od celotnega dohodka. Vsebina besede »dohodek« v tem
členu pa je identična s celotnim dohodkom. Uporabi se lahko beseda prihodek
oziroma naj sestavljalec predloga zakona vse finančno-računovodske termine
uskladi s terminologijo, ki se uporablja v računovodstvu oziroma knjigovodstvu.
K 6. č 1 e n u : Po mnenju odbora predlagatelj zakona hoče s tem členom
zagotoviti, da v primeru nezadostnih sredstev družbenopolitična skupnost pove,
katere naloge naj opravlja, ne pa kako, to je ali dobro ali slabo.
K 9. členu : Postavlja se vprašanje uskladitve tega člena z družbenim
dogovorom oziroma samoupravnim sporazumom.
K 12. členu : Naslov poglavja navaja, da gre za sredstva opreme in
sredstva skupne porabe, drugi odstavek pa dopušča možnost, da ima upravni
organ lahko še druge sklade. Odbor predlaga, da se drugi odstavek črta, ali
pa taksativno navedejo vsi skladi.
K 13. členu : Člen je odvisen od rešitve drugega odstavka 13. člena.
K 28. čl enu : Odbor meni, da morajo biti vsi dohodki upravnih organov
dohodki proračuna, ne pa, da se stekajo na posebnih računih in da se posebej
trošijo. Potrebni so čisti računi, le tako je možna jasna predstava o finančnem
poslovanju. Odbor meni, da bi morali s tem zakonom preprečiti nadaljnji obstoj
raznih posebnih računov; in razdeljevanja sredstev mimo proračuna ali vsaj
enotne skupne bilance vseh sredstev družbenopolitičnih skupnosti.
Drugi odstavek tega člena naj se črta.
K 37. č 1 e n u : Uskladiti z družbenim dogovorom oziroma samoupravnimi
sporazumi glede osebnih dohodkov.
K 38. členu : V prvi vrsti naj se izpusti beseda »pristojen«.
Odbor predlaga zboru, da sprejme osnutek zakona.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil Avgusta Majeriča.
Št.: 402-180/72
Ljubljana, 13. 10. 1972

Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora
skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 10. oktobra 1972 obravnaval osnutek
zakona o sredstvih za delo upravnih organov v SR Sloveniji, ki ga je skupščini
SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet.
V načelni razpravi so člani odbora ugotovili, da je zakon potreben, saj je
z 31. decembrom 1971 prenehal veljati temeljni zakon o sredstvih za delo
upravnih organov, poleg tega pa mora biti citirani zvezni zakon po določbi
8. točke prvega odstavka 13. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih
amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije usklađen z ustavnimi amandmaji do 31. decembra 1972.
V obravnavi posameznih členov osnutka zakona pa so člani odbora izrazih
naslednje pripombe, predloge in stališča:

Priloge

579

K 6. č 1 e n u : Ta člena naj se v celoti prouči, saj lahko ustvari velike
nejasnosti. Upravni organi so dolžni izvrševati zakon in ne morejo postavljati
vprašanja, kako naj opravljajo svoje naloge. Poleg tega pa je tudi nejasno,
kakšna so »zadostna sredstva za delo«. Družbenopolitična skupnost se prav
gotovo zaveda, da morajo upravni organi izvrševati svoje naloge in temu primerno tudi določajo in zagotavljajo sredstva za njihovo delo. Taka določba,
kot je predlagana, lahko privede do absurdnih situacij, da se bodo upravni
organi pogosto obračali na družbenopolitične skupnosti z zahtevo, da ta odloči,
kako naj se opravljajo naloge, češ da za opravo teh nalog organ ni dobil zadosti sredstev.
K 12. č 1 e n u : Prouči naj se drugi odstavek tega člena. Ni namreč jasno,
katere sklade ima lahko upravni organ mimo skladov, ki so predvideni v
III. poglavju.
K 28. č 1 e n u : Prouči naj se drugi odstavek tega člena, saj navaja upravne
organe k opravljanju lastne dejavnosti za posebno plačilo, kar pa ni v skladu
z nalogami, ki jih imajo ti organi. Zato bi bilo celo primerneje, če bi se ta
odstavek v celoti črtal, tako da bi se vsa sredstva upravnega organa iz lastne
dejavnosti stekala v proračun ustrezne družbenopolitične skupnosti.
Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen predsednik odbora
Martin Košir.
Št.: 402-180/72
Ljubljana, 12. 10. 1972

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 2. oktobra 1972 obravnavala osnutek zakona o sredstvih za delo upravnih organov
v SR Slovenije, ki ga je skupščini predložil v obravnavo izvršni svet.
V načelni razpravi je komisija soglašala s predlagateljem, da je osnutek
zakona potreben, ker je na podlagi ustavnega zakona za izvedbo ustavnih
amandmajev od XX do XLI (Ur. 1. SFRJ, št. 29/71) z 31. decembrom 1971 prenehal veljati temeljni zakon o sredstvih za delo upravnih organov, ki se uporablja le še za zvezne organe in organizacije. Poleg tega mora biti citirani
zvezni zakon po določbi 8. točke prvega odstavka 13. člena ustavnega zakona
za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije, usklađen
z ustavnimi amandmaji najpozneje do 31. decembra 1972.
Po mnenju komisije bi kazalo proučiti, če ne bi v tem zakonu določili
osnove in merila za določanje in zagotavljanje sredstev za delo družbenopolitičnim organizacijam in društvom. To bi bilo umestno le, če navedene organizacije in društva same želijo biti vključene v ta zakon.
Pri podrobni obravnavi po členih je komisija sprejela naslednjo pripombo:
K 23. členu : Delovni ljudje v upravnih organih ne morejo biti v približno enakem položaju kot delovni ljudje v delovnih organizacijah, zato naj
se beseda »približno« nadomesti z besedo »načeloma«.
Št.: 402-180/72
Ljubljana, 3. 10. 1972
37*
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PREDLOG

ZA IZDAJO

ZAKONA

o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih
gospodarstev (kmetij)
I. USTAVNA PODLAGA
Ustavna podlaga za izdajo tega zakona je v 9. točki prvega odstavka
XLIII. amandmaja k ustavi SR Slovenije in v 11. točki drugega odstavka
XXX. zveznega amandmaja. Po teh določbah je za urejanje dedovanja, razen
sodnega postopka v zvezi z dedovanjem, podana pristojnost republik.
Tudi je po 20. členu ustave SFRJ in 29. členu ustave SR Slovenije zemlja
dobrina splošnega pomena, kar pomeni, da je glede nje potrebno uveljaviti
pravno ureditev v splošnem interesu. Po 21. členu ustave SFRJ in 30. členu
ustave SR Slovenije je določeno, da zakon določa, v katerih mejah in ob katerih
pogojih imajo občani, ki niso kmetje, lastninsko pravico na kmetijskem in
drugem zemljišču.
II. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Pravna ureditev dedovanja kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih
gospodarstev (kmetij) je potrebna iz več razlogov:
— zaradi družbenoekonomske in socialne funkcije zemljišč sploh ter kmetijskih zemljišč še posebej,
— zaradi demografskih in socialnih gibanj,
— zaradi razvoja kmetijstva v prihodnjih 15—20 letih in
— zaradi celovite izrabe prostora, varstva okolja in pokrajine.
Zemlja je hkrati z zrakom, vodo in klimatskimi okoliščinami naravni pogoj
za obstoj človeka sploh, hkrati pa je naravni ekonomski dejavnik za produkcijo
živil, lesa in drugih naravnih dobrin ter surovin, je podlaga za naselitev človeka
in za koncentracijo naselitve v urbanih naseljih, v določenih delih je edina
možnost za naravno rekreacijo, ki jo zahteva moderni način življenja v mestih,
je pogoj za gojitev domačih živali, za gojitev divjadi itd.
Druga značilnost zemlje je, da je zemlja primarni produkcijski faktor, ker
ni rezultat gospodarskega procesa, temveč je dana. Zato tudi razširjena reprodukcija zemlje praviloma ni mogoča (izjema je zemlja, pridobljena z osuševanjem). V tem se loči zemlja od drugih produkcijskih dejavnikov, ki so
proizvod gospodarskega procesa in tako proizvedeni za nadaljnjo proizvodnjo.
Te značilnosti zemlje pa imajo seveda posledico, da je zemlja predmet
nasprotujočih si interesov (kmetijskih in nekmetijskih) ter da je njena ponudba strogo limitirana. Mogoče so sicer spremembe kultur, spreminjanje neplodne zemlje z melioracijami, pogozditvami in drugimi tehničnimi ukrepi v
plodno, spreminjanje gozda s krčenjem v kmetijsko zemljišče, zaviranje naravne
erozije s protierozijskimi ukrepi in hudourniškimi gradnjami itd., vendar pa so
vsi taki ukrepi vsaj v Sloveniji lahko minimalni in. ne morejo bistveno spremeniti strukture površin, ker so bile možnosti glede na dane talne in klimatske
okoliščine že v zgodovinski razdelitvi površin med kmetijstvo in gozdarstvo
in z dosedanjimi melioracijami skoraj optimalno izrabljene.
Vse to pa nam narekuje, da moramo bolj kot doslej gospodarno ravnati
z zemljo. Spremeniti moramo tudi podedovane in žal preveč ukoreninjene
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nazore o lastnini in drugih pravicah glede na zemljo. Spričo pomena in vloge
zemlje ne more biti lastnina na njej nekaj absolutnega, predvsem pa ne pravica
do neomejenega razpolaganja s stvarjo in plodovi in s pravico, stvar po svojem
okusu in interesu uporabljati ali ne, jo svobodno odtujevati, deliti ali celo
uničiti.
Ves čas po vojni smo priča procesu deagrarizacije in s tem v zvezi spreminjanja strukture prebivalstva v Sloveniji. Če smo imeli v letu 1945 še 50 Vo
kmečkega prebivalstva, ga imamo po podatkih popisa prebivalstva iz leta 1971
samo še 18,6 ®/o. Ta proces se nadaljuje in lahko pričakujemo, da bomo v doglednem času imeli kmečkega prebivalstva manj kot 10 Vo.
Proces deagrarizacije je namreč potekal tako, da se je zmanjšalo kmetijsko
prebivalstvo od leta 1948 do leta 1963 za 40 '%, to je približno na 24 % skupnega prebivalstva SR Slovenije. Od leta 1968 pa do leta 1971, torej v treh
letih pa za več kot 5 %. Realno je torej predvidevanje procesa deagrarizacije
v konceptu dolgoročnega razvoja kmetijstva in živilske industrije v SR Sloveniji
(1968—1990), da bo 1990. leta 8,5 ®/o kmetijskega prebivalstva in tako v kmetijstvu samo 98 000 delovnih mest. Verjetno je, da je naš proces deagrarizacije
med najhitrejšimi na svetu. Anglija je rabila za zmanjšanje deleža kmetijskega
prebivalstva od 35 na 410/o okoli 150 let, ZDA in Kanada 60 let, Italija in
Nemčija 90 let, naš sedanji delež kmetijskega prebivalstva je Anglija dosegla že
sredi 19. stoletja, Švica in Nemčija v začetku 20. stoletja, Avstrija okoli leta
1960 in Japonska 1965. leta. Tako zmanjšanje je Slovenija dosegla ob letni
stopnji 2,7 in 2,1 °/o.
V zvezi s procesom deagrarizacije pa poteka tudi proces drobitve kmetij,
večanje števila delavsko-kmečkih gospodarstev, staranje in upadanje delovne
sposobnosti zasebnih kmetovalcev ter zato zmanjševanje obdelovalnih kmetijskih površin, zmanjševanje celotne kmetijske površine in prehajanje kmetijskega zemljišča v last tistih, ki ga ne obdelujejo z osebnim delom. Naj navedene procese ponazorimo. Leta 1947 je bilo v Sloveniji 156 000 kmetijskih gospodarstev, od tega 26 000 kmečko-delavskih gospodarstev. V letu 1960 pa se je
število zasebnih kmetijskih gospodarstev povečalo na 184 000, od česar je
delavsko-kmečkih gospodarstev 84 000. Število »čistih« kmetijskih gospodarstev
je torej upadlo za 30 000. Tudi ni nezanimiv podatek, da je poprečna velikost
zasebnega kmetijskega gospodarstva bila 1960. leta 6,8 ha, od katerih je prišlo
na obdelovalno zemljo 2,5 ha. V letu 1969 pa je bila poprečna velikost kmetije
skupaj z gozdom 6,2 ha. Proces razslojevanja kmečkega prebivalstva se je
nadaljeval tudi po letu 1960, saj cenijo, da smo imeli v letu 1969 že okoli
50 ®/o delavsko-kmečkih gospodarstev, ker se je v devetih letih preslojilo nadaljnjih 3263 kmetij, tj. 5% kmečkih gospodarstev. Pri tem naj opozorimo
tudi na dejstvo, da so delavska kmečka gospodarstva svetovni pojav, ki je
nastal kot rezultat zgodovinskega procesa dezintegracije kmetijstva, njegov
motiv pa je želja po večjih dohodkih. Sicer pa je to dinamična kategorija
preoblikovanja kmetijskega v nekmetijski živelj, ki o pravilnem usmerjanju
kmetijske politike do čistih kmetov lahko olajša preobrazbo kmetijstva.
Celotna kmetijska površina .se je v času od leta 1947 do 1969 zmanjšala
od 1 022 000 ha na vsega 937 000 ha ali letno za nad 4000 ha. Pričakujejo, da
se bo površina kmetijskih zemljišč v Sloveniji zmanjšala do leta 1990 približno
za nadaljnjih 180 000 ha, od tega 60 000 ha na račun urbanizacije, 120 000 ha
pa zaradi pomikanja meje primestnih in obrobnih zemljišč. Tako naj bi imeli
leta 1990 le še 750 000 ha obdelovalnih zemljišč vštevši s tem, da bi s hidro-
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melioracijskimi ukrepi osušili v travnike in njive okoli 45 000 ha zamočvirjenih
dolinskih zemljišč.
Starostna struktura kmečkega prebivalstva kaže poprečno starost, ki je v
primerjavi z drugim prebivalstvom nenormalno visoka in tako postaja starostna
struktura kmečkega prebivalstva čedalje bolj pereč problem, saj je bilo v letu
1968 od skupnega števila zdravstveno zavarovanih kmečkih gospodarjev kar
72,36 %) starejših od petdeset let.
Pri prehajanju kmetijskega zemljišča v last tistih, ki ga ne obdelujejo
z osebnim delom, se poraja zemljiška špekulacija in socialno razlikovanje. Ta
proces — čedalje večja težnja po lastništvu zemljišč, ki je odsev zvišanja splošne življenjske ravni in gospodarske nestabilnosti, pomeni odtujevanje kmetijskega zemljišča tistim, ki ga uporabljajo za osebno delo, pomeni torej dejansko
proces razlastitve kmetijskih proizvajalcev. Lastništvo na kmetijskem zemljišču pa pomeni za tiste, ki ga ne obdelujejo, varno naložen denar in še
možnost pridobivanja brez dela, če dajo tako zemljišče v zakup ali pa na njem
ustanavljajo »viničarske« in tem podobne odnose, ki so tuji našemu družbenemu sistemu.
Ti procesi pa niso skladni z našimi potrebami in tudi ne z dinamiko, ki
jo predvidevamo v dolgoročnem razvoju Slovenije glede kmetijstva. Zato je
po našem mnenju potrebno, da tudi z dedovanjem zaščitimo kmetijsko zemljišče s tem, da omejimo krog dedičev, ki ga lahko dedujejo, na zakonite
dediče, na druge pa samo, če so usposobljeni za obdelovanje kmetijskega
zemljišča in s tem, da ga lahko dediči dedujejo samo v mejah, ki jih določajo
predpisi o kmetijskem zemljiškem maksimumu, kakor bo določen v zakonu
o kmetijskih zemljiščih ter zavarujemo določene kmetije pred delitvijo.
Pri zavarovanju določenih kmetij pred drobitvijo moramo upoštevati
dejstvo, da je za naše razmere značilna drobna posest vaškega tipa in da je
okoli 80 Vo kmetijskih obdelovalnih zemljišč v zasebni lastnini, ki je tako pomemben faktor naše kmetijske proizvodnje. Zato je pomembno, da zaradi
pospeševanja kmetijske proizvodnje in uvajanja socialističnih odnosov v tej
proizvodnji ne dopuščamo zmanjševanje ekonomskih sposobnosti določenih
kmetij kot proizvodnih enot zaradi njihovega drobljenja. Na razdrobljenih
kmetijskih zemljiščih namreč ne moremo uvajati sodobne tehnologije ter tako
tudi ne smotrno uporabljati danih kmetijskih površin. To pa seveda pomeni,
da ne moremo s proizvodnim sodelovanjem med individualnimi kmetijskimi
proizvajalci ter organizacijami združenega dela preobražati zasebno kmetijsko
proizvodnjo v družbeno in s tem iz naturalnotržne v produktivno blagovno
proizvodnjo. Prav to proizvodno sodelovanje pa ima za posledico uvajanje socialističnih odnosov v kmetijski proizvodnji, ki se kaže v menjavi značaja zasebnih
kmetij, ker se vključujejo v družbeno organizirano proizvodnjo in s tem izgublja
značaj izključne zasebne lastnine. V naših pogojih pomeni to prehod individualnega kmetijskega proizvajalca na socialistične proizvodne pozicije in veliko
proizvodnjo skladno s celotnim razvojem socialistične samoupravne družbe brez
kolektivizacije stalinskega tipa in procesa kapitalistične ekspropriacije kmetov.
Torej je v naših razmerah pomembno zavarovanje določenih kmetij pred drobitvijo, saj bi omogočanje nadaljnjega procesa drobitve določenih ekonomsko
sposobnih kmetij pomenilo v veliki meri odvzemanje možnosti proizvodnega
sodelovanja med individualnimi kmetijskimi proizvajalci in organizacijami
združenega dela. Tudi ne smemo zapostavljati zmogljivosti in možnosti, ki jih
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imamo na kmetijah, temveč maramo omogočiti, da jih izkoristimo, ker so
kmetije sposobne dati še večjo proizvodnjo. Zaščita določenih kmetij pred
drobitvijo je prav tako eden od faktorjev za podpiranje opremljanja in moderniziranja proizvodnje, da bi naraščala produktivnost individualnih kmetijskih
proizvajalcev in dohodek ter se izboljševale njihove življenjske možnosti.
Vse to pa pomeni, da ne gre pri varovanju kmetij predvsem za zaščito
zasebne lastnine, temveč za zaščito kmetijske proizvodne enote tako gospodarsko-tehnične, kot tudi organizacijske. Kmetija je pravna, gospodarska in
finančna enota, ki razpolaga z lastnim premoženjem, jamstvom, pravico do
gospodarskega odločanja in splošno samostojnostjo v tržnih razmerjih. Kmetija
je kot kmetijska proizvodna enota tudi družinska proizvodna skupnost in se
tako loči od družinske gospodarske skupnosti, ki je danes značilna za druge
družine. Tak značaj kmetij pa mora imeti za posledico drugačne pravice dedičev
in otrok.
Dedovanje ni edini krivec drobitve zasebnih kmetijskih zemljišč. Zal ni
nikjer podatkov, koliko je dedovanje neposredno pripomoglo k temu negativnemu pojavu. Ce imamo pred očmi, da sedanji sistem dedovanja postavlja
kot pravila pri zakonitem dedovanju fizično delitev premoženja in da je prevzel
pri nujnem deležu francoski sistem rezerve in ne sistem denarne odprave,
kakršnega smo poznali pred uveljavitvijo novega zakona o dedovanju, pa
vidimo, da tak negativni proces pospešuje. Ne smemo pa tega problema gledati
poenostavljeno tako, da upoštevamo samo dedovanje kot neposredni pravni
naslov, zaradi katerega je prišlo do drobitve kmetijskih zemljišč. Če kmet razdeli za čas življenja svojo lastnino med otroke ali pa napiše oporoko, se bo
oziral na veljavni sistem dedovanja. Zato bo popuščal zahtevam po zemlji
tistim, ki so jih že sredstva kmetije usposobila za samostojno in lepo življenje
(jih izšolala, izučila, opremila delavnice itd.). Prevzemnik take zmanjšane kmetije pa je navadno še drugače obremenjen z raznimi izplačili, kar vse škoduje
tako ohranitvi take zmanjšane kmetije kot tudi možnostim, da bi prevzemnik
moderniziral tehnologijo pridelovanja.
Predlagana ureditev dedovanja kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij) ima tako namen omejevati prehod kmetijskega
zemljišča z dedovanjem v last tistih, ki zemlje ne obdelujejo in drobitev določenih kmetij ter prevzem kmetij pod ugodnejšimi pogoji tako, da ne bi bil
dedič kmetije preveč obremenjen.
Predlagani ukrepi naj bi pomenili novo sistemsko rešitev tako ekonomsko,
kakor tudi s stališča prostorskega načrta. S takimi rešitvami bi zgradili ustrezne
zaščitne mehanizme, ki naj bi odpravili nevarnosti stihijske agrarne ekonomike,
kakršne izvirajo iz protislovij tržnega sistema.
Naposled naj še pripomnimo: če bomo urejanje posestnih struktur prepustili stihiji, ne bomo na zemlji obdržali niti toliko kmetov, kolikor jih rabimo
za kmetijsko proizvodnjo in ne bomo mogli vplivati na varstvo narave in
okolja.
Naj omenimo, da posebna ureditev dedovanja kmetij tudi pri nas ni novost
iz drugih razlogov, predvsem zaradi varovanja posestnih struktur v dobi, ko
je bila večina prebivalstva kmečkega, smo v Sloveniji poznali nedeljivost kmetij
do 1968. leta, ko je bil razveljavljen patent iz 1870. leta. Pri tem moramo
pripomniti, da Kranjska ni imela več predpisov o nedeljivosti kmetij od fran-
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coske zasedbe dalje in je zato na Kranjskem stopil zakon iz 1868. leta v veljavo
že po treh mesecih po objavi, dočim je v drugih deželah stopil v veljavo po
treh mesecih, ko so bile omejitve deljivosti kmetij odpravljene z deželnimi
zakoni. Takrat so se začela tudi pri dedovanju kmetij v celoti uporabljati
načela splošnega dedovanja po ODZ. Leta 1889 pa so bile s posebnim državnim
zakonom pooblaščene dežele, da z nekaterimi omejitvami določijo nedeljivost
kmetij srednjih velikosti. Ta zakon je imel tudi ustrezne določbe o dedovanju,
ki so jih lahko uveljavile deželne zakonodaje. V Avstriji so to izkoristile pred
prvo svetovno vojno dežele Koroška, Tirolska in Češka.
S problemov nedeljivosti kmetij se močno ukvarjajo tudi drugod po svetu.
Ne da bi se na tem mestu spuščali v vprašanje razlogov posameznih dežel za
tako politiko, pa v veliki meri prevladujejo v tej politiki ekonomski razlogi,
ki ne ščitijo predvsem zasebne lastnine, saj dejansko omejujejo pravico razpolaganja z lastnino — temveč predvsem kmetijo kot proizvodno enoto.
Danes poznamo v svetu tri glavne sisteme glede dedovanja zemljišč. Prvi
sistem, ki se je razvil v Angliji in velja tudi v ZDA in Kanadi, temelji na
svobodni volji oporoeitelja, ki lahko kmetijo bodisi deli bodisi zapusti samo
enemu dediču. V praksi pa je navadno tako, da kmetije deduje samo en dedič,
ki ni obremenjen z izplačili bratov in sester, ker so ti dobili kompenzacijo že
za časa življenja zapustnika. Drugi sistem temelji na francoskem code civil
— sem spadajo Francija, Španija itd. — dovoljuje delitev kmetij oziroma kmetijskih zemljišč. V primeru pa, da deduje kmetijo samo en dedič, je ta dolžan
izplačati ostale dediče. Vendar pa tudi ta sistem pozna pravne institute, da se
kmetija ohrani, saj sme npr. tisti dedič, ki je na kmetiji delal, zahtevati, da
se v celoti dodeli njemu. Tretji sistem pa temelji na nedeljivosti kmetij. Sem
spadajo Avstrija, Zvezna republika Nemčija, Norveška itd. Za ta sistem je
med drugim značilno, da se deleži sodedičev ne določajo po tržni vrednosti,
temveč so nižji. Sem spada tudi Švica, v kateri specialna zakonodaja preprečuje delitev kmetij, če bi ta vodila k ustvarjanju takih kmetijskih enot, ki ne
bi bile rentabilne. Med najnovejšimi zakonodajami, ki urejajo vprašanje nedeljivosti kmetij v zvezi z dedovanjem, naj omenimo še Portugalsko (1967) in
Luksemburg (1969). Vprašanje nedeljivosti kmetij in dedovanja pa proučujejo
še v drugih deželah, kakor npr. v Grčiji, kjer mora posebna komisija do konca
letošnjega leta zadevo proučiti. To vprašanje proučujejo tudi na Finskem in
Nizozemskem.
III. TEMELJNA NAČELA ZAKONA
Zakon o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij) bi temeljil na naslednjih načelih:
1. Zakon naj bi absolutno ščitil kmetijska zemljišča, kar naj bi dosegli na
dva načina:
— s čim boljšo opredelitvijo pojma kmetijskega zemljišča, ki naj bi obsegala vsa zemljišča razen stavbnih zemljišč, tj. takih zemljišč, na katerih so
stavbe in ki so namenjene za njihovo normalno uporabo, ter zemljišč, ki so
namenjena za gradnjo z veljavnimi urbanističnimi dokumenti in
— s tem, da bi določili, da smejo kmetijsko zemljišče dedovati praviloma
samo zakoniti dediči, drugi pa le, če so usposobljeni za njegovo obdelovanje,
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pri čemer tako ne bi bil upoštevan samo kriterij poklicnega obdelovanja kmetijskih zemljišč ter da se z dedovanjem ne -sme prekoračiti zemljiški maksimum.
2. Zaščita zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij) naj bi bila relativna.
Pred drobitvijo bi ščitili take kmetije, ki so sposobne s proizvodnim sodelovanjem z organizacijami združenega dela uvajati moderno tehnologijo v kmetijsko proizvodnjo in tako razvijati produktivno blagovno proizvodnjo. Taka
rešitev bi vplivala na obstoječo strukturo na vasi, pospeševala profesionalizacijo
kmetov, deagrarizacijo ustvarjanje socialističnih odnosov v kmetijski proizvodnji. Glede na to je torej zelo pomembna opredelitev pojma kmetije, ker je
od tega odvisna tako učinkovitost predlaganega zakona, kakor tudi naša agrarna
politika, ki teži k preoblikovanju agrarne strukture. Posebej pa bi bile pred
delitvijo zaščitene kmetije v hribovitih in kraških predelih.
3. Načeli, da sme kmetijo dedovati samo en dedič in da ta pri prevzemu
kmetije ne bi smel biti preveč obremenjen, sta načina zaščite kmetij pred
drobitvijo.
Odstopanje od načela, da sme kmetijo dedovati samo en dedič, čeprav
bi sicer zadržali pravno enotnost kmetije, bi lahko le pripeljalo do dejanske
čeprav ne pravne delitve kmetije, povzročalo mnogo nepotrebnih sporov ah
pa pripeljalo do ustanovitve zadrug južno slovenskega tipa, kar vse bi bilo
v nasprotju s cilji, ki jih s tem zakonom zasledujemo.
Preveliko obremenjenost dediča, ki bi kmetijo prevzel, bi skušali odpraviti
z zmanjševanjem zakonitega deleža in s tem, da bi tisti, ki je za življenje
usposobljen, ničesar ne dedoval. Poleg tega bi vse dajatve v zvezi s prevzemom
kmetije spremenile svoj dosedanji stvarnopravni značaj v obligacijskopravni in
bi se tako plačevale v denarju.
Posebej pa bi bili obravnavani zapustnikov zakonec in tisti njegovi potomci, ki so živeli skupaj z zapustnikom ter mu s svojim trudom, zaslužkom
ali kako drugače pomagali k pridobivanju, ker gre tu za pravice, ki so pridobljene z delom in za enakopravnost zakoncev, torej za ustavne pravice.
4. Krog dedičev, ki bi dedovali kmetijsko zemljišče ali kmetijo, naj bi bil
enak kot pri splošnem dedovanju, seveda če izpolnjujejo določene pogoje, s
katerimi skušamo zagotoviti obdelovanje kmetijskih zemljišč. To je zlasti pomembno zato, ker je v pogojih deagrarizacije potrebno čim bolj razširiti krog
dedičev, da bi se lahko našel dedič, ki bi hotel obdelovati kmetijo. Tudi ni
namen predlagane zakonske ureditve prehod kmetijskih zemljišč in kmetij
s kaduciteto v družbeno lastnino, čeprav sicer moramo kaduciteto obdržati za
primer, če ne bi nihče obdeloval kmetijskega zemljišča, ki bi tako propadlo.

IV. VSEBINA ZAKONA
Vsebina določb, ki bi jih imel zakon o dedovanju kmetijskih zemljišč in
zasebnih kmetijskih gospodarstev, je razvidna iz priloženih tez.

V. FINANČNE POSLEDICE
Uporaba predlaganega zakona ne bi terjala posebnih finančnih sredstev.
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Odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora skupščine
SR Slovenije je na seji dne 13. 10. 1972 obravnaval predlog za izdajo zakona
o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij),
ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni .svet.
Odbor je v celoti podprl predlog za izdajo tega zakona, ker je ocenil, da
predstavlja predloženi zakon uresničevanje ciljev, ki smo jih izbrali v sprejetih dokumentih o agrarni politiki. Odbor je zlasti podprl tiste določbe zakona,
ki naj preprečujejo nadaljnjo drobitev zasebnih kmetijskih gospodarstev in ki
naj prispevajo k rasti njihove ekonomske moči. To je hkrati tudi predpogoj
za povečanje kmetijske blagovne proizvodnje zasebnih kmetijskih proizvajalcev.
V razpravi o posameznih tezah, med katero se je odbor seznanil tudi z
mnenjem odbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo,
je odbor menil, da definicija kmetije ni najbolj jasna. Ker so s to definicijo
vezane precejšnje posledice, se je treba potruditi, da bo opredelitev pojma
kmetije kar se da natančna.
Odbor je bil tudi mnenja, da ni vzdržna teza, po kateri preskrbljeni dedič
nima pravice do dednega deleža. Že pojem »preskrbljeni dedič« ni dovolj precizen; samo v primeru, da gre za dediča, ki se je ob večjih stroških usposabljal
za poklic na račun kmetije, bi bila taka določba sprejemljiva.
Odbor je prav tako menil, da bi v primeru kaducitete morali biti iz kmetije
izločene hiše in eventualno gospodarsko poslopje, ker običajno ne bo družbenega interesa, da se taka hiša vzdržuje.
Tudi definicija dediča, ki je usposobljen za obdelovanje kmetijskega zemljišča, ni dobra, ker ni natančna in dopušča preveč možnosti ocenjevanja, zato
naj se precizira.
Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predlog za izdajo zakona
o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij)
skupaj z gornjimi pripombami in mnenji.
Za poročevalca je odbor imenoval poslanca Štefana Sambta.
St.: 711-1/72
Ljubljana, 16. 10. 1972

Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora
skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 10. 10. 1972 obravnaval predlog
za izdajo zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij), ki ga je skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo
izvršni svet.
V načelni razpravi so člani odbora poudarili, da gre v danem primeru za
pomemben sistemski zakon, ki bo krepil kmetijska gospodarstva. Če bi še naprej dopuščali drobljenje kmetijskih gospodarstev v taki meri, kot se to dogaja
posebno zadnja leta, bi prišli v situacijo, ko bi se postavilo veliko vprašanje
ali so kmetijska gospodarstva sploh sposobna opravljati poslantvo, ki se jim
nalaga. Iz leta v leto namreč ugotavljamo, da zemlja prehaja v roke tistih,
ki jo ne obdeluje. Cilji, ki jih želimo na tem področju doseči, so v predloženih
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tezah jasno opredeljeni. Glede na to so se poslanci v celoti strinjali z razlogi
za izdajo zakona in z načeli, na katerih naj zakon temelji.
Poslanci so tudi ugotovili, da je zakonska ureditev dedovanja kmetijskih
zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev samo eden izmed ukrepov, ki naj
zagotovi dvig kmetijske proizvodnje. Če ne bo drugih posebnih stimulacij zato,
da bodo otroci kmetov ali drugi kmetijski proizvajalci zainteresirani za kmetijsko proizvodnjo, tudi poseben način dedovanja kmetijskih zemljišč in kmetij
ne bo imel želenega učinka.
Pri podrobni obravnavi tez, ki so priložene k predlogu za izdajo zakona,
so člani odbora izrazili naslednje pripombe, predloge in stališča:
K 2. t e z i : Prvi odstavek te teze bo treba jasneje formulirati v tem
smislu, kaj sploh je kmetijsko zemljišče.
K 3. t e z i : Poslanci so podprli alternativo, ker je jasnejša in ne povzroča
različnih tolmačenj, čeprav je treba posamezne alinee še dopolniti. Postavljeno
je bilo vprašanje ah zasebno kmetijsko gospodarstvo, ki ima najmanj tri hektare kmetijskega obdelovalnega zemljišča lahko primerno preživlja najmanj
štiri odrasle osebe. Pri tem je seveda treba imeti v mislih čiste kmetijske proizvajalce. Postavilo se je tudi vprašanje ali je na omenjeni površini sploh možna
smotrna uporaba sodobne kmetijske mehanizacije. Vsekakor pa je alternativa
sprejemljivejša kot v tezi predložena rešitev, saj bomo lahko samo z jasno
formulacijo zasebnega kmetijskega gospodarstva dosegli enotno uporabo zakona.
K 4. tezi : Postavljeno je bilo vprašanje ali je primerno, da v kmetijo
štejemo stanovanjska poslopja skupaj s pripadajočim zemljiščem, zlasti v primeru. ko bo prišlo do kaducitete (6. teza). To vprašanje se je postavilo zaradi
tega, ker je znano, da sklad kmetijskih zemljišč v občini ne razpolaga s takimi
sredstvi, da bi lahko ta stanovanjska poslopja primerno vzdrževal, zlasti še
ob dejstvu, da bo imel omenjeni sklad proti dedičem enake dolžnosti in pravice
kot jih imajo po tem zakonu dediči, ki dedujejo kmetijsko zemljišče ali kmetijo.
K 9. tezi : V prvem odstavku je treba jasneje povedati, da lahko deduje
kmetijo tisti zakoniti dedič iz 8. teze, ki neposredno eno leto pred zapustnikovo
smrtjo dela na tej kmetiji in ima tudi v bodoče namen obdelovati kmetijsko
zemljišče.
V drugem odstavku te teze ni jasno, kateri dedič je pravzaprav usposoblj en
za obdelovanje kmetijskega zemljišča. Splošno je mano dejstvo, da posebne
usposobljenosti za tako obdelovanje človek ne potrebuje. Bistvena je volja
dediča, da želi po zapustnikovi smrti to zemljišče obdelovati in se ukvarjati
samo s kmetijsko proizvodnjo.
K 12. t e z i : V prvem odstavku je treba jasno poudariti, da samo tisti
dedič ni upravičen do zakonitega dednega deleža iz 11. teze, ki je bil usposobljen za življenje iz sredstev, ki jih je ustvarjala kmetija oziroma, ki mu jih
je dajal zapustnik, le-ta pa jih je pridobival izključno iz kmetijske proizvodnje
na kmetiji, ki je predmet dedovanja.
Ta teza naj se prouči še iz vidika ustavnosti, saj 55. člen ustave SFRJ
določa, da je zajamčena pravica dedovanja in da nihče ne sme na podlagi dedovanja imeti več nepremičnin kot to določa ustava ali zakon.
Na koncu so člani odbora poudarili, da gre za tako pomemben zakon, ki
ne bi smel biti sprejet brez predhodne javne razprave, zlasti med kmeti, ki
so prav gotovo življenjsko zainteresirani, da se tudi zakonsko podpre in uredi
njihova gospodarska aktivnost. Predlagatelju se zato predlaga, da se o osnutku
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zakona prek republiške konference SZDL organizira javna razprava, zlasti na
kmetijskih področjih naše republike.
Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen Jaka Bogataj.
St.: 711-1/72
Ljubljana, 12. 10. 1972

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora je na seji
dne 12. oktobra 1972 obravnaval predlog za izdajo zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev, ki ga je skupščini SR
Slovenije predložil izvršni svet.
Potem, ko je predstavnik predlagatelja utemeljil potrebo, da republika,
v skladu z ustavnimi dopolnili k zvezni in republiški ustavi, samostojno uredi
področje dedovanja kmetijskih zemljišč, pri čemer je še posebej poudaril, da
so predlagane rešitve v skladu s sprejetimi dokumenti in stališči glede uresničevanja družbenih ciljev na področju zemljiške politike, so se poslanci strinjali
z razlogi, ki utemeljujejo potrebo po izdaji takšnega zakona.
V razpravi se je odbor strinjal z načeli in ukrepi, na katerih naj temelji
nova sistemska rešitev dedovanja kmetijskih zemljišč. Potem, ko je bilo izraženo enotno mnenje, da so predlagane rešitve v prid razvoju kmetijstva in
izraz naprednih gledanj v kmetijstvu, je bilo poudarjeno, da predlagani ukrepi
morajo iti za tem, da se omeji prehod kmetijskih zemljišč z dedovanjem v last
tistih, ki zemlje ne obdelujejo, da se prepreči drobitev kmetijskih proizvodnih
enot ter da se omogoči prevzem kmetije pod ugodnejšimi pogoji tako, da dedič
ne bi bil preveč obremenjen z izplačili do drugih dedičev.
V obravnavi posameznih določil oziroma tez v predlogu za izdajo zakona,
so bila izražena naslednja mnenja, stališča in predlogi:
— V času priprave zakonskega osnutka in predloga naj se določila zakona
o dedovanju kmetijskih zemljišč uskladijo z zakonom o kmetijskih zemljiščih.
Prouči naj se tudi možnost poenotenja rokov, ki so v sedanjih predlogih zelo
različni, to je od 5 pa do 7 in več let.
— Potrebna je jasna opredelitev kmeta in kmetije. Odbor se zaveda težav
in delikatnosti tega vprašanja, vendar meni, da je ta opredelitev temeljnega
pomena za izvajanje zakona in za doseganje ciljev, ki jih ta zakon zasleduje.
Pri tem je potrebno ponovno proučiti posamezne kriterije, iz variantnega predloga pa zlasti določilo o velikosti kmetijskega obdelovanja zemljišča. Iskanje
rešitev bi moralo iti tudi v to smer, da se razen zemljišča upoštevajo tudi
druga osnovna sredstva, inventar in objekti.
— Glede določil v zvezi z mešanimi kmetijami bi bila potrebna konkretna
analiza stanja na posameznih območjih. So pretežno kmetijska območja, kjer
bi bil prizadet že vsak tretji zaposleni v izvenkmetijski dejavnosti, čeprav
del kmetijskih zemljišč, s katerimi razpolaga, razmeroma intenzivno obdeluje.
— Pri zakonitem dednem deležu je pri dedičih, ki so preskrbljeni in usposobljeni za življenje, potrebno ločiti dediča, ki jih je kmetija usposobila za življenje, od tistih, ki jim kmetija ,ni dala ničesar. Vse dediče ne kaže izenačevati.
— Pri usposobljenosti za obdelovanje kmetijskega zemljišča bi pri dedičih,
zlasti mlajših, kazalo vgraditi in zagotoviti določeno izobraževanje.
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— Glede dedovanja zgradb in funkcionalnega zemljišča, na katerem je
zgradba, ne bi kazalo biti preoster in tog. So območja, kjer bi bilo potrebno
s stališča zaščite narave in okolja dopustiti dedovanje takšnih objektov, saj
so le še dediči pripravljeni te objekte vzdrževati, nobenega drugega interesa
za njihovo ohranjevanje pa ni.
— V zvezi z dedovanjem je potrebno proučiti problem že sedaj opuščenih
in zapuščenih zemljišč, ki ponekod, npr. ob severni meji, zajemajo tudi več
100 ha površin. Ta zemljišča pa dedičev ne privlačijo tako kot na drugih območjih, družbena gospodarstva pa nimajo sredstev, da bi jih vzdrževala in
obdelovala. V zvezi s sredstvi je potrebno proučiti tudi realne možnosti, da bi
občinski skladi kmetijskih zemljišč prevzemali zemljišča in izplačevali zakonite
dediče.
— V uresničevanju načela, da se kmetijska posestva ne drobijo, bi razen
načela, da kmetijo deduje samo en dedič, bilo potrebno razrešiti tudi primere,
ko bi z dedovanjem več dedičev dosegli isti namen. Takšen je primer, ko bi
očetovo zemljo lahko dedovala dva sinova, ki že imata samostojni in ločeni
kmetiji.
Glede na delikatnost vprašanj, ki jih rešuje ta zakon in številne posebnosti,
ki na posameznih območjih SR Slovenije gredo tudi v povsem nasprotno smer,
odbor predlaga, da se članom odbora zagotovijo gradiva v zvezi z obravnavo
osnutka in predloga zakona v takšnem času, ki bi pred obravnavo na seji
odbora omogočil nujna posvetovanja s terenom in činitelji, ki so na tej problematiki zainteresirani.
Odbor za proizvodnjo in blagovni promet predlaga gospodarskemu zboru
skupščine SR Slovenije, da sprejme predlog za izdajo zakona o dedovanju
kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij) skupaj z
mnenji, stališči in predlogi, ki jih je dal odbor.
Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Jožeta Slaviča.
5t.: 711-1/72
Ljubljana, 13. 10. 1972

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 11.
oktobra 1972 obravnavala predlog za izdajo zakona o dedovanju kmetijskih
zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij), ki ga je skupščini
predložil izvršni svet.
V načelni razpravi je bilo poudarjeno, da gre za pomemben sistemski zakon,
s katerim temeljito posegamo v sedanjo ureditev dedovanja kmetijskih zemljišč in ki pomeni prelom s stoletno tradicijo na tem področju. Cilji, ki jih
želimo doseči s tem zakonom, so v prvi tezi jasno opredeljeni. Komisija se je
strinjala z razlogi za izdajo zakona in z načeli, na katerih naj zakon temelji.
Pri podrobni obravnavi tez, ki so priložene k predlogu za izdajo zakona, so
bile dane naslednje pripombe:
k 1. tezi : Po mnenju nekaterih naj bi se v drugem odstavku v peti
vrsti za besedo »dela« vejica nadomestila s piko in črtalo preostalo besedilo.
V tem zakonu namreč ni treba posebej poudarjati, da pogoji, ki se ustvarjajo
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z uresničitvijo posebnega načina dedovanja po tem zakonu, vodijo do povečane
kmetijske proizvodnje, ki postane tako blagovna in tržna.
K 3. t e z i : Po mnenju komisije je sprejemljivejša alternativa kot pa
v tezi predlagana rešitev, ker jasneje in konkretneje opredeljuje, kaj se šteje
za zasebno kmetijsko gospodarstvo v tem zakonu.
K 4. t e z i : V drugem odstavku naj se citira zakon o skupnih pašnikih,
ne pa zakon o razpolaganju s premoženjem bivših agrarnih skupnosti. Predlog
za izdajo zakona o skupnih pašnikih, ki je že v zakonodajnem postopku in je
bil predložen skupščini, določa, da z dnem uveljavitve zakona, neha veljati
zakon o razpolaganju s premoženjem bivših agrarnih skupnosti.
K 6. t e z i : Tretji odstavek ni dovolj jasen in ga je treba formulirati
tako, da bo vsakomur jasno, da gre dediču v takem primeru določena odškodnina s strani sklada kmetijskih zemljišč.
K 9. t ezi : V drugem odstavku ni dovolj jasno precizirano, kdaj se šteje,
da je dedič usposobljen za obdelovanje kmetijskega zemljišča. Po mnenju nekaterih pa ta pogoj, glede na različne primere, ki se bodo v praksi pojavljali, ni sprejemljiv, ker bi tudi bistveno zožil krog dedičev, ki lahko dedujejo kmetijo. Po mnenju članov komisije je bistveno, da ima dedič namen
obd-elovati kmetijsko zemljišče.
K 11. tezi: Po mnenju nekaterih članov komisije v prvem odstavku
predlagana rešitev ni sprejemljiva. Po tej rešitvi dediči prvega dednega reda
(zakonec in potomci) lahko dedujejo le tretjino vrednosti dednega deleža, ki
bi jim šel po splošnih predpisih o dedovanju. Ti dediči bi morah praviloma
dobiti vsaj toliko, kolikor znaša po splošnih predpisih o dedovanju njihov
nujni delež, to je polovico dednega deleža, ki bi jim šel po splošnih predpisih
o dedovanju. Pri tem je bilo opozorjeno, da posebnosti pri ureditvi dedovanja
kmetij ne bi smelo biti takšno, da bi bistveno odstopale od splošnega reda dedovanja ah bi bile z njim celo v nasprotju.
K 12. tezi: Opozorjeno je bilo, da predlagana rešitev v prvem odstavku ni v skladu z našim ustavnim in pravnim sistemom. Dedič, ki izpolnjuje
v tem odstavku navedene pogoje, je v bistvu razdedinjen. 55. člen zvezne ustave
določa, da je zajamčena pravica dedovanja in pozna le eno omejitev glede
dedovanja in sioer, da nihče ne sme obdržati na podlagi dedovanja v lasti več
nepremičnin in delovnih sredstev, kot je to določeno v ustavi ali zakonu.
Komisija se je strinjala z osnovnim izhodiščem, na katerem temelji predlog
za izdajo zakona, da je treba prevzemno ceno dediča — prevzemnika kmetije
določiti tako, da ne bo ogrožen gospodarski obstoj prevzemnika, vendar je
menila, da od dedovanja ni mogoče izključiti dediča že zaradi samega dejstva,
da je usposobljen za življenje in da je preskrbljen. Pri določitvi višine dednega
deleža bi bilo mogoče upoštevati v splošnem redu dedovanja priznan inštitut
vračanja v dedni delež tega, kar je dedič prejel od zapustnika med živimi. Po
59. členu zakona o dedovanju se dediču ne vračuna to, kar je bilo porabljeno
za njegovo preživljanje in obvezno šolanje, vračunajo pa se lahko stroški za
nadaljnje šole prek obveznega šolanja in za usposobitev dediča za samostojno
življenje. Zato bi bilo treba korigirati predlagano rešitev v prvem odstavku
in sicer v tem smislu, da je moral biti dedič usposobljen za življenje neposredno
ah vsaj posredno iz sredstev kmetije.
V zvezi z rešitvijo, predlagano v drugem odstavku, je bilo poudarjeno, naj
predlagatelj ponovno prouči, ah bistvo te določbe ni mogoče jasneje in kon-
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kretneje formulirati, da v praksi ne bi prišlo do določenih težav glede izvajanja
te norme in pogostih sporov med dedičem), ki je podedoval kmetijo, in tistimi,
ki jih mora usposobiti za samostojno življenje, primerno gospodarski zmožnosti
kmetije.
K 14. tezi : V drugem odstavku je treba določiti, da je treba pri spremembi pravice do vrednosti dela, ki jo imajo upravičenci iz prvega odstavka,
v pravice do dosmrtnega preživljanja na breme dediča, ki deduje kmetijo, upoštevati obseg vrednosti dela iz prvega odstavka, sicer lahko pride do nesorazmerja med vrednostjo ene ah druge pravice.
V zvezi z rešitvijo v tretjem odstavku je bilo opozorjeno, da predlagana
rešitev ni sprejemljiva in da je treba upoštevati določila zakona o starostnem
zavarovanju kmetov (Ur. 1. SRS, št. 13/72). Ta zakon uvaja in ureja le obvezno
starostno zavarovanje kmetov ter določa načela za razširjeno, starostno zavarovanje, ki pa ga lahko uvedejo samoupravni organi skupnosti starostnega zavarovanja kmetov. Kolikor tako razširjeno starostno zavarovanje kmetov ne
bi bilo uvedeno, dedič, ki deduje kmetijo, ne bi mogel na zahtevo upravičencev
iz prvega odstavka zagotoviti le-tem pravico do starostne pokojnine v mejah
razširjenega starostnega zavarovanja kmetov.
Št.: 711-1/72
Ljubljana, 12. 10. 1972

Komisija za varstvo okolja skupščine SR Slovenije je na seji 12. 10. 1972
razpravljala o predlogu za izdajo zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in
zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij), ki ga je skupščini SR Slovenije
predložil v obravnavo izvršni svet.
V načelni razpravi je komisija presojala zakon predvsem s stališča svojega delokroga in se strinjala s potrebnostjo tega zakona ter z načeli, na katerih
naj temelji.
V podrobni razpravi o tezah za zakon pa pripominja:
K 6. t e z i : Definicija kmetije je v besedilu dokaj nejasna. Komisija
predlaga, da se sprejme besedilo alternative, ki naj se še dopolni z dodatnimi
kriteriji, da bo popolnoma jasno, da ščitimo s tem zakonom pred drobljenjem
predvsem tiste kmetije, ki so sposobne razvijati produktivno blagovno proizvodnjo.
Komisija predlaga pristojnima zboroma, da sprejmeta predloženi predlog za
izdajo zakona skupaj s pripombami.
Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen poslanec inž.
Miloš Polič, za poročevalca na seji gospodarskega zbora pa poslanec inž.
Ferdo Papič.
Št.: 711-1/72
Ljubljana, 13. 10. 1972
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o kmetijskih zemljiščih
A. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
1. Agrarna struktura v SR Sloveniji
Za SR Slovenijo je značilna nizka stopnja urbanizacije, saj imamo 6000
naselij oziroma (1968) le 10 takšnih z nad 10 000 prebivalci. V celoti pa je
v naseljih mestnega značaja živelo leta 1968 komaj 637 377 ali 37 %> prebivalstva. Polovica vseh prebivalcev SR Slovenije živi v naseljih z manj kot 500
prebivalci.
Ozemlje današnje SR Slovenije, ki je imelo leta 1900 še vse karakteristike
agrarne dežele, saj je bil delež kmečkega prebivalstva tedaj še 73,2 Vo, je doživelo izredno intenzivne spremembe. Leta 1948 je bilo kmečkega prebivalstva
le še 48,9 fl/o, leta 1961 30,9 in leta 1971 še slabih 19 »/o. Proces deagrarizacije
v povojnem obdobju je bil nedvomno med najhitrejšimi v svetu, kar je nedvomno posledica izredno hitrega razvoja celotne družbenoekonomske strukture v SR Sloveniji, ki jo danes lahko glede na delež kmečkega prebivalstva
opredelimo kot industrijsko deželo. Pričakuje pa se, da se bo zmanjševanje
kmečkega prebivalstva še nadaljevalo, tako da bo Slovenija leta 1990 imela
komaj še 13,4 fl/o kmečkega prebivalstva, po nekaterih izračunih pa celo
komaj 8,8 °/o.
Prav tako intenzivne procese zasledujemo v gibanju obsega in strukture
kmetijskih zemljišč, kar kaže naslednja tabela:
Gibanje zemljiških kategorij v SRS (000 ha)
Zemljiška kategorija

1938

1948

1964

Njive in vrtovi
Sadovnjaki
Vinogradi
Travniki

360
24
36
227

289
22
26
254

293
32
21
290

280
36
20
308

240
15
15
310

Obdelovalna površina

647

591

636

644

580

Pašniki
Ribniki

407
9

428
3

272
2

289
4

200
5

1063

1022

910

937

785

Gozd
Nerodovitno

830
132

860
143

987
128

960
128

1080
160

Vsa površina

2025

2025

2025

2025

2025

Kmetijska površina

1968

1990

Priloge

593

Po razdelitvi in kategorizaciji zemljišč v SR Sloveniji v štiri kategorije
je mogoče intenzivno in visoko produktivno kmetijsko proizvodnjo razvijati na
8,7 *Vo vse površine republike oziroma na 175 000 ha (raven in blago valovit
svet, kjer je mogoče uporabljati težko mehanizacijo). Skupno z valovitimi tereni,
kjer je še mogoča uporaba srednje težke mehanizacije, je v SR Sloveniji predvidenih za blagovno kmetijsko proizvodnjo 419 000 ha površine ah skupno
20,8 %> vse površine SR Slovenije. To pa pomeni, da je visoko produktivno kmetijstvo v SR Sloveniji mogoče razvijati na 44,7 % kmetijskih površin v letu
1968 oziroma na 53,5 % kmetijskih površin, ki bodo v letu 1990 še na razpolago
po predvidevanjih koncepta dolgoročnega razvoja.
Podatki torej kažejo, kako nujno je intenzivirati prizadevanja za smotrno
gospodarjenje z zemljišči na območju SR Slovenije. Upoštevati je namreč treba
tudi dejstvo, da se je meja marginalnih območij, ki preraščajo v gozd v zadnjih
20 letih premaknila za 100 000 ha v škodo kmetijskih površin, proces deagrarizacije in spreminjanja socialne strukture prebivalstva ter premiki v tehnologiji kmetijske proizvodnje pa obetajo, da se bo takšno gibanje še nadaljevalo.
Tudi naraščanje urbanizacije, izgradnja industrijskih objektov in prometne infrastrukture bodo dejavniki, ki bodo po izračunih skupno z navedenimi
pojavi povzročili do leta 1990, da:
— se bo celotna obdelovalna površina zmanjšala od 644 000 na 580 000 ha,
od tega 40 000 ha na račun ornih površin,
— se bo obseg kmetijskih površin predvidoma zmanjšal od 937 000 ha na
785 000 ha in
— bo gozd pokrival že več kot polovico površine SR Slovenije (1 080 000 ha).
Poleg zaščite kmetijskih zemljišč je ena bistvenih nalog zemljiške politike
sanacija zemljiške posesti in razparceliranosti tako v zasebnem kot tudi v
družbenem sektorju kmetijstva.
Glede na dejstvo, da povprečna velikost kosa obdelovalnih površin v
SR Sloveniji komaj presega 50 arov, s pašniki in gozdovi vred pa znaša le
72 arov, da niso redka kmečka gospodarstva s 40 ali celo 60 parcelami, v velikostni skupini posestev nad 5 ha pa pride v povprečju 7 do 12 kosov zemljišč
na gospodarstvo, najbrž ni dvoma o potrebi načrtovanja učinkovitejših ukrepov,
ki naj bi omogočili prestrukturiranje posesti, saj podatki kažejo, da povprečna
velikost kmečkih gospodarstev v SRS znaša:

Skupaj z gozdom v ha
Brez gozda v ha

1931

1947

1950

1960

1969

8,3
4,3

6,7
4,3

5,8
...

6,7
4,0

6,2

Prav tako pa so znani podatki o posestni strukturi v SR Sloveniji. Po
vojni je število zasebnih kmetijskih gospodarstev padlo za 6 ,!)/o, od 195 000 na
183 000. Da se vzporedno z absolutnim zmanjševanjem števila gospodarstev
nadaljujejo, čeprav v manjši meri kot zmanjševanje kmetijskih površin, tudi
procesi drobljenja posesti, kažejo poleg že navedene tabele o poprečni velikosti
kmečkih gospodarstev tudi tabela o gibanju števila kmečkih gospodarstev
v posameznih statističnih velikostnih razredih:
38
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Velikost gospodarstev
v ha

do 2
2— 5
5— 8
8—10
10—15
nad 15

Število gospodarstev
v 000
1947

1969

199

183

77
44
24
11
19
24

63
48
25
11
17
19

struktura v "/«
1947
100
38,7
22,1
12,1
5,5
9,5
12,1

1969
100
34,4
26,2
13,7
5,0
9,3
10,4

Če upoštevamo še, da kmečka gospodarstva z velikostjo do 5 ha zavzemajo
po številu 58,6% delež, po skupni površini pa samo 16,7 '%>, da velikostna skupina posestev do 10 ha zavzema v številu 78,6 '%, po površini pa 38,1%, torej
da 21,5 '% kmečkih gospodarstev z izmero nad 10 ha zavzema 61,9% vseh
površin, je to samo še dokaz več o neracionalni razdrobljenosti kmečke posesti
v SR Sloveniji. Hkrati pa navedeni podatki dajejo dovolj nazorno sliko tudi
o prirodnih razmerah v SR Sloveniji, saj posest nad 10 ha po obstoječi zakonodaji zajema predvsem zemljišča v za proizvodnjo manj prikladnih območjih,
oziroma, prikazani podatki so dokaz izredne razdrobljenosti za proizvodnjo
najbolj prikladnih zemljišč v ravninskem svetu.
Najbolj očiten pozitiven premik v agrarni strukturi SR Slovenije v povojnem obdobju potemtakem pomeni nastanek družbenega sektorja kmetijstva,
ki je dajal 1964. leta 26 ®/o, danes pa že 30 ®/o vse blagovne kmetijske proizvodnje v SR Sloveniji, oziroma je udeležen s skoraj 16 *Vo vse kmetijske proizvodnje v republiki.
Družbeni sektor kmetijstva, ki je nastal po agrarni reformi iz zemljišč
bivših veleposestnikov in presežka kmečke posesti nad 10 ha obdelovalnih
zemljišč, je razpolagal do šestdesetih let predvsem s slabšimi in pretežno
razdrobljenimi kmetijskimi površinami. Šele zadnjih 10—15 let lahko govorimo
o grupiranju in zaokroževanju družbenega kmetijskega zemljišča sklada in
na tej podlagi, o osnovanju velike, moderne in proizvodne učinkovite proizvodnje z vsemi proizvodno-tehnološkimi in ekonomskimi prednostmi velikega
obrata.
Družbeno kmetijstvo zajema v SR Sloveniji 11,1 lo/o vseh obdelovalnih oziroma 16,2 y0 vseh kmetijskih zemljišč s skupno 149 531 ha.
Kljub temu pa so kmetijska zemljišča kmetijskih organizacij združenega
dela še vedno močno razdrobljena. V kosih, ki so manjši kot 5 ha, je še vedno
11,5 Vo površin, v kosih do 10 ha 20,3'%, v kosih do 100 ha 59,8 % površin in
le 40,2% družbenih površin je v kosih, ki presegajo 100 ha. Poleg relativne
razdrobljenosti družbenih kmetijskih zemljišč pa je potrebno še upoštevati, da
je bilo z agrarno reformo omogočeno razlaščenim izbirati, katera presežna
zemljišča želijo oddati v družbeni kmetijski zemljiški sklad, kar hkrati pomeni, da so bila potrebna in izvedena v prvi fazi na družbenih zemljiščih
obsežna ureditvena dela.
Podatki torej kažejo, da je družbeni in gospodarski razvoj v SR Sloveniji
v zadnjih 20 letih sprožil doslej najpomembnejše premike v ekonomski in
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socialni strukturi ter podobi slovenske vasi in podeželja. Ti premiki se kažejo
zlasti v naslednjem:
a) zmanjševanje deleža kmečkega prebivalstva in njegovo preslojevanje;
b) slabšanje posestnega sestava gospodarstev, rast števila in deleža mešanih kmetij;
c) pospešena urbanizacija in njen vpliv na zaposlitveno strukturo prebivalstva na eni in na način, sistem ter obseg uporabe kmetijskih zemljišč;
d) krepitev družbenega sektorja kmetijstva v smislu njegove vloge pomembnega tržnega proizvajalca in organizatorja celotne kmetijske proizvodnje.
V splošnem pa vendarle lahko zaključimo, da z izjemo kvalitativnih sprememb, ki jih je v kmetijstvo SR Slovenije vnesel nastanek in razvoj družbenega sektorja kmetijstva, ki je zajel obsežen fond kmetijskih zemljišč, beležimo v zasebni zemljiški strukturi v SR Sloveniji močno statičnost. Spremembe
so se odvijale zlasti v zemljiško lastninskih odnosih, v demografski sestavi
prebivalstva, njegovi ekonomski odvisnosti od kmetijstva in v zaposlitvi. Poglavitni problem kmetijstva v SRS, njegova razdrobljenost in na ta način nesmotrn
ter drag način izrabe tal, pa ostaja odprt in ga bo nujno razrešiti v obdobju
naslednjih dvajsetih let. Hkrati pa bo potrebno v tem obdobju intenzivno
zaščititi podlago za večanje kmetijske proizvodnje s tem, da se zavarujejo pred
izgubo najboljša kmetijska obdelovalna zemljišča in zmanjša obseg in hitrost
propadanja marginalnih površin in za proizvodnjo manj prikladnih območij
SR Slovenije.
Po sprejemu sklepov skupščine SRS o razvoju kmetijstva (1968) in po
II. konferenci ZKS o kmetijstvu (1970) so bila izoblikovana jasna izhodišča za
uresničevanje pristopa agrarne politike do aktualnih problemov kmetijstva
v SR Sloveniji. Med pomembne naloge SR Slovenije je uvrščena tudi zahteva
po razreševanju vprašanj s področja zemljiške politike in sicer na podlagi
spoznanj o možnostih razvoja kmetijstva v okviru celovite razvojne koncepcije
SR Slovenije in v skladu z začrtano smerjo razvoja družbenoekonomske strukture v SR Sloveniji.
Sprejem zveznih ustavnih dopolnil ter na njihovi podlagi dopolnil k ustavi
SR Slovenije je omogočil republiki, da tudi vprašanja zemljiške politike razrešuje v skladu s konkretnimi družbenoekonomskimi izhodišči svoje razvojne
politike. Nedvomno sodi sklop kmetijske zemljiške politike med najpomembnejša vprašanja nadaljnjega razvoja kmetijstva. Od ustreznega zakonskega
normiranja odnosov, ki se bodo oblikovali pri gospodarjenju s kmetijskimi
zemljišči, je namreč v veliki meri odvisno, do kakšne mere bo SR Slovenija
zagotovila pokritje svojih potreb po prehrani, industrijskih surovinah iz kmetijstva ter kako bo izkoristila svoje možnosti izvoza kmetijskih pridelkov in
živilskih proizvodov. Hkrati pa je od ustrezne zemljiške politike odvisen gospodarski in družbeni položaj precejšnjega dela slovenskega prebivalstva, ohranitev
kvalitet prostora, obseg poseljenosti teritorija in obrambna sposobnost SR
Slovenije.
2. Proces deagrarizacije
Hiter razvoj celotne družbenoekonomske strukture v povojnem obdobju
je v SR Sloveniji sprožil proces naglega prestrukturiranja sestave kmetijskega
prebivalstva. Ugodne možnosti zaposlovanja izven kmetijstva, perspektiva ugod-
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nejših delovnih pogojev in ustreznejšega dohodka, možnost kulturnega in še
posebno izobrazbenega napredovanja so povzročile proces deagrarizacije, ki
ga karakterizira:
a) v prvi fazi zaposlovanje izven, kmetijstva kot faktor dopolnilnega dohodka (kupne moči) na kmetiji,
b) v naslednji fazi krepitev dohodka iz nekmetijskih dejavnosti, ki postanejo temelj preživljanja in dohodka na taki (mešani) kmetiji,
c) opuščanje tistih kmetijskih opravil in dejavnosti, ki zahtevajo stalno
zaposlitev (živinoreja); v tej fazi se na mešani kmetiji krepi rastlinska proizvodnja na podlagi lastne in predvsem najete mehanizacije,
d) v zadnji fazi prihaja do odtujevanja zemlje in do popolne preslojitve.
Raziskave procesa deagrarizacije kažejo, da je glavni vzrok hitrega zmanjševanja kmečkega prebivalstva, tako pri nas kot tudi drugod po svetu, nizka
proizvodnost kmetijskega dela in s tem povezani nizki (relativno, v odnosu na dohodke v drugih dejavnostih) osebni dohodki. Del kmečkih
prebivalcev zaradi želje, da obdrži kmetijo, kljub sicer nižjim dohodkom še
vztraja pri kmečkem poklicu. Posebno na mešanih kmetijah poteka hiter proces
prestrukturiranja proizvodnje. Prodor mehanizacije zmanjšuje potrebo po ročni
delovni sili in vprežni vleki, ©pušča se živinoreja. Odvisnost od kmetijstva velja
samo še za starejšo generacijo na takšni kmetiji. Zaradi tega se kmečko prebivalstvo ob obstoju znatne dohodkovne disparitete zmanjšuje vedno hitreje. Te
splošne zakonitosti so pomembne tudi za nadaljnji proces deagrarizacije v Sloveniji. Z večanjem možnosti zaposlovanja izven kmetijstva (doma ali v tujini)
ter z večanjem dohodkovnih razlik med nekmečkimi in kmečkimi gospodinjstvi
se bo sedanji proces deagrarizacije še stopnjeval.
Na spreminjanje agrarne demografske strukture, izrabo zemljišč in poselitve pa vplivajo oz. bodo v naslednjem obdobju vplivali zlasti naslednji dejavniki:
— neugodne naravne razmere (npr. strmina, neugodna tla, neugodne klimatske razmere);
— strukturne razmere (posestna in parcelna razdrobljenost);
— socialno-ekonomske razmere (možnost zaposlitve v drugih dejavnostih;
prednosti sodobne urbanizacije; možnosti za oskrbovanje in šolanje ter slaba
komunalna in prometna opremljenost agrarnih naselij itd.);
— uresničevanje ciljev družbenega razvoja SR Slovenije.
a) Neugodne naravne razmere
Zaradi raznolikosti reliefa, pedoloških, hidroloških ter klimatskih razlik
so pogoji za kmetijsko izrabo tal v Sloveniji zelo različni in za sodobno kmetijstvo v precejšnjem delu manj ugodni. Na slabše kategorije zemljišč v hribovskem, gorskem in kraškem svetu odpade 80 °/o zemljišč; približno 188 000 ha
ali 33 Vo površin, ki so danes sicer vključena v kmetijsko izrabo, pa bi bilo
potrebno predhodno hidromelioracijsko urediti, da bi jih usposobili za intenzivnejše izkoriščanje.
b) S trukturne razmere
Največja razdrobljenost kmetijskih zemljišč je v pasu od Prekmurja do
Bele krajine in na Primorskem. V občini Koper znaša na primer povprečna
velikost parcele le 13 a, v občini Lendava 15 a, v občini Krško 19 a, v občini
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Brežice 23 a itd. Nekoliko večje parcele so le v gorskem svetu, med temi so
največje v občini Idrija in sioer 78 a.
Bistvo sodobnega kmetijstva je, da z uporabo moderne tehnike narašča
proizvodnja, ne da bi se večala vsota vloženega dela. V tem primeru je rast
življenjske ravni mogoče le na osnovi večanja storilnosti dela, ki pa se lahko
poveča samo z uvajanjem mehanizacije in drugih agrotehničnih ukrepov ali
pa s skrajno ekstenzifikacijo izrabo zemljišča. Nasproti tem zahtevam pa stoji
preživela struktura, ki temelji na vrednosti naravnega potenciala za kmetijsko
izrabo tal v obdobju, ko je bilo kmetijsko delo navezano pretežno na ročno delo.
c) Socialno-ekonomske razmere
Zaradi predhodno navedenih značilnosti ni presenetljivo, da se je v obdobju
po drugi svetovni vojni ob povečanih možnostih zaposlovanja v neagrarnih
dejavnostih, v katerih je bilo možno doseči višji dohodek kot na mnogih kmetijah, število kmečkega prebivalstva začelo naglo zmanjševati.
V okviru SR Slovenije se ta proces izraža še v naslednjih najbolj karakterističnih podatkih.
Od leta 1961 do 1971 se je odstotek aktivnih kmetov v starosti nad 50 let
zvišal od 42,4°/o na 46 °/o. Procentualni delež aktivnih kmetov v starosti nad
50 let je v letu 1961 le v štirih slovenskih občinah presegel 50'% vseh aktivnih
kmetov, v letu 1970 pa je bilo (po izračunanem trendu) že 22 občin z več kot
50 ^/o aktivnih kmetov, starejših od 50 let; 11 občin pa naj bi imelo celo več
kot 60 °/o aktivnih kmetov, starejših od 50 let.
V območjih dnevne delovne migracije je de! prebivalstva, ki se je poklicno
sicer preslojil, ostal na kmetiji, s čimer se je formirala številčno močna skupina
tako imenovanih delavsko-kmečkih oziroma mešanih gospodinjstev. Tudi ta so
-nastala kot izraz ekonomskih teženj prebivalstva. V pogojih agrarne prenaseljenosti je delavsko-kmečko gospodinjstvo omogočalo hitrejše dviganje življenjske ravni. Leta 1961 je bilo od vseh kmečkih gospodinjstev Slovenije 45 ®/o
v posesti kmečkih gospodinjstev, 46®/# v posesti delavsko-kmečkih in 9,0/o
v rokah nekmečkih gospodinjstev. Leta 1966 pa so na 25 %> kmečkih gospodarstev gospodarila nekmečka gospodinjstva, na 34'% delavsko-kmečka in na 41 ®/o
čista kmečka gospodinjstva. Vendar tudi ti podatki ne ustrezajo povsem dejanskim razmeram, ker ne upoštevajo tistih oseb kmečkih gospodarstev, ki so
sezonsko zaposlene izven agrarnega gospodarstva (doma ali v tujini; razne
dodatne zaposlitve v gozdarstvu, turizmu in prevozništvu).
d) Uresničevanje ciljev družbenega razvoja
SR Slovenije
Proces deagrarizacije ni pojav, ki bi bil značilen samo za slovensko povojno
razvojno obdobje. Z njim so se, vendar ob manjši intenziteti, srečale vse
družbe na poti v industrializacijo.
Če pojmujemo deagrarizacijo širše od samega procesa razslojevanja kmečkega prebivalstva, potem se nam v tem procesu jasno razkriva postopno propadanje stare kmečke strukture s pretežno naturalno proizvodnjo. Znotraj tega
procesa pa se kaže uvajanje ekonomizacije in sodobne organizacije, delitve
dela in koncentracije proizvodnje v smeri rasti kmečke blagovne proizvodnje
z elementi mešano-lastninskih odnosov, kjer je vse več delovnih faz vključenih
v organiziran napor kmetov in njihovih organizacij za močnejše podružbljanje
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proizvodnje itd. Vse to poraja nove probleme in tudi rešitve v funkciji in
strukturi zemljišč. Potemtakem deagrarizacija ni nacionalna nesreča ob pogoju,
da se z dolgoročno politiko na vseh ravneh sproti odstranjujejo protislovja,
ki se porajajo.
Tudi v prihodnjem obdobju bo kmečko prebivalstvo še doživljalo preslojevanje. Pri tem pa bodo tisti kmetje, ki bodo ostajali na kmetijah, postopno
izgubljali značilnosti klasičnega kmeta; s procesom preusmerjanja in modernizacije kmetijstva ter z razvojem samoupravljanja se bo socialni status kmeta
vse bolj izenačil z delavčevim. Zasebna lastnina zemljišč bo s povezovanjem
kmetov med seboj in z združenim delom dobivala podrejen pomen, naraščal
pa bo pomen diferenciacije kmetov na podlagi dela.
Na ta način se z manjšanjem agrarne prenaseljenosti, ki je posledica klasične agrarne strukture, z deagrarizacijo kažejo tudi perspektive enakopravnosti
kmeta z drugimi kategorijami prebivalstva v vseh pogledih. Ta razvojna pot
pa ni istovetna razvoju kapitalističnih kmetijskih podjetij zahodnoevropskega
tipa, ki so razkrojila družinsko kmetijo, temveč v postopnem prehodu kmeta
na specializirano kmetijsko proizvodnjo ob povezavi s celotnim družbenim
gospodarstvom.
Vzporedno pa seveda proces deagrarizacije narekuje učinkovito razreševanje problemov ostarelih kmetov in socialno ogroženega kmečkega prebivalstva ob aktiviranju njihovih kmetij za čim večjo kmetijsko proizvodnjo.
3. Deagrarizacija in prostorska območja
Industrializacija in urbanizacija nista zajeli enako intenzivno vseh območij
Slovenije. Leta 1961 je od 6000 slovenskih naselij oddajalo delovno silo krajem
z industrijo 4700 naselij. To pomeni, da je del naselij ostal izven vplivnih
območij večjih ali manjših industrijskih središč, v nekaterih območjih pa je bila
dnevna migracija zaradi oddaljenosti ah slabih prometnih zvez močno otežena.
Pod vplivom prostorsko neenakomernega razvoja so se v Sloveniji izoblikovala območja z demografsko poselitvijo različnimi razvojnimi tendencami.
Območja popolnega razseljevanja, ki se nahajajo večinoma v perifernih hribovitih predelih, obsegajo približno petino slovenskega prostora. To so območja,
v katerih se je zaradi stalnega odseljevanja v zadnjih dvajsetih letih število
prebivalstva zmanjšalo. Za sedanje demografske razmere je karakteristična
večja umrljivost od rodnosti, negativni migracijski saldo ter zelo neugodna
starostna struktura preostalega prebivalstva, kar vodi v popolno razselitev
prebivalstva.
Ta območja se ujemajo z območji pretežno zaostale agrarne strukture, z
neugodnimi možnostmi za zaposlovanje v nekmetijskih dejavnostih oziroma za
vsakodnevno delovno migracijo.
Kmečko prebivalstvo teh območij živi pretežno v komunalno' in infrastrukturno neustrezno opremljenem prostoru, zaradi slabih prometnih poti ima
slab dostop do centrov proizvodnje in porabe izobraževanja, kulture in zdravstvene službe, kar še zmanjšuje interes za nadaljnjo poselitev in kmetijsko
izrabo tal.
Kolikor sedanja dinamika deagrarizacije v teh območjih v naslednjih letih
ne bo preusmerjena s planiranimi in učinkovitimi ukrepi, se bo v dvajsetih
letih v navedenem območju večinoma opustila tudi kmetijska izraba tal. V
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nekaterih področjih je izumiranje kmečkega prebivalstva doseglo tako stopnjo,
da to že vpliva na opuščanje celotne kulture pokrajine.
Območja brez stalne poselitve zajemajo predvsem gozdnate kraške planote
in gorska območja nad zgornjo mejo gozda ter dosegajo skoraj četrtino slovenskega prostora. Za ta območja je v višinskem pasu gozdne vegetacije značilno
hitro pogozdovanje ekstenzivnih travnih površin, postopno opuščanje kmečkih
sezonskih naselij (planin) ter postopno večanje njihovega pomena v zvezi z intenzivnejšo gozdno in rekreacij sko-turistično izrabo.
Območja postopnega nazadovanja prebivalstva, v katerih v zadnjih dveh
desetletjih število prebivalstva nazaduje ali stagnira, obsega približno tretjino
prostora SR Slovenije. Od območij razseljevanja se po demografskih razmerah
ločijo po tem, da je pri njih število rojstev še večje od števila umrlih. Večina
teh območij je v vplivnih conah vsakodnevne delovne migracije industrijskih
centrov, ki pa so v mnogih primerih monostrukturni in zato ne omogočajo
zaposlitve vsem starostnim in kvalifikacijskim skupinam prebivalstva; odseljevanje je zato močnejše od priseljevanja. Območja postopnega nazadovanja
prebivalstva so večinoma območja polkmečke strukture s postopno ekstenzifikacijo kmetijske izrabe.
Območja koncentracije prebivalstva obsegajo četrtino slovenskega prostora,
so večinoma ravninska in dolinska območja, v katerih število prebivalstva
v zadnjih dvajsetih letih stalno narašča. Demografske razmere na teh območjih
označuje predvsem doseljevanje iz območij razseljevanja in postopnega nazadovanja prebivalstva. Bistvena značilnost teh območij je stalno naraščanje novih
delovnih mest različnih dejavnosti, ki omogočajo zaposlitev različnim starostnim
in kvalifikacijskim skupinam.
Koncentracija prebivalstva in delovnih mest v teh območjih že povzroča
prostorske konflikte med posameznimi dejavnostmi. Pomembnejši problemi, ki
se tičejo kmetijstva, so: konflikti pri določanju pomembnosti prostora za kmetijstvo in druge dejavnosti — večinoma v škodo kmetijstva.
V hribovitih in goratih področjih slednjih dveh con se postopno zmanjšuje
obseg kmetijskih površin. Opuščene površine pa prerašča grmovje in gozd; na
ravninskih in urbaniziranih območjih pa se ponekod širi socialni prelog. Socialni prelog predstavljajo tisti kompleksi kmetijske zemlje, ki bi bili glede
na prirodne pogoje primerni za kmetijsko obdelavo, a niso obdelani, ker so
v posesti lastnikov, ki so se poklicno preslojili iz kmečke v nekmečke poklice.
Taki lastniki zemlje socialno niso več odvisni od nje in jo bodisi dajejo v najem
bodisi ekstenzivno obdelujejo ali ob ugodni priliki prodajo kupcem za gradnjo
stanovanj in weekend hiš.
4. Učinki deagrarizacije na kmetijsko izrabo tal
Površina gozdov se je na ozemlju SR Slovenije od leta 1875 do 1968 povečala od 737 000 ha na 1 011 000 ha ali za 37 %. Tako pomembnega zmanjšanja
kmetijskih površin v korist gozdnih ni doživela nobena druga srednjeevropska
država. Spremembe se nanašajo sicer na stoletno razdobje, vendar odpade
njihov najpomembnejši del na obdobje po letu 1941. Najbolj pomembno umikanje kmetijskih površin so doživela kraška območja, predvsem del novomeškega, kočevskega in postojnskega krasa. V resnici so spremembe v škodo
kmetijskih površin še večje, saj ni mogoče tekoče registrirati tega procesa.
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Samo v zadnjem razmeroma kratkem obdobju so bile v katastru registrirane naslednje spremembe:
— Večanje ornih zemljišč je v Sloveniji v zadnjem obdobju le izjemen
pojav, ki je značilen le za območja, kjer so bila izvedena večja ureditvena
dela. V razmeroma kratkem razdobju od leta 1954 do 1967 se je obseg ornih
površin po katastrskih podatkih zmanjšal od 367 045 ha na 320 382 ha, kar pomeni zmanjšanje za 56 262 ha ali za 14 fl/o.
— Travna zemljišča so se v istem času povečala za 36 442 ha ali 5,6 ®/o.
— Obseg gozdov pa se je povečal za 70 916 ha ali 8,5 "/o.
— Na osnovi predvidenega razvoja se bo v naslednjih letih zmanjševanje
obsega kmetijskih površin nadaljevalo. Na osnovi približnih cenitev bi se lahko
do leta 1990 zmanjšal obseg vseh kmetijskih površin še za približno 150 000 ha,
pri čemer je upoštevana možnost izgub tako zaradi urbanizacije kot tudi zaradi
opuščanja slabših kmetijskih zemljišč.
,
Razen proizvodnega učinka je proces zaraščanja kmetijskih površin lahko
negativen tudi s turistično-rekreacijskih vidikov.
Agrarna izraba tal, ustvarjena v stoletjih, izpolnjuje v rekreacijsko in turistično interesantnih območjih več kot zgolj agrarno gospodarsko funkcijo, saj
skrbi za ohranitev mnogih estetskih in funkcionalnih učinkov v pokrajini, ki
prihajajo do izraza pri turistični izrabi prostora. Kulturna in negovana agrarna
pokrajina ima večinoma večjo rekreativno vrednost kot neobdelane in opuščene
površine. Pokrajina, ki ni povsem pod gozdno vegetacijo, temveč ima vsaj
minimalen delež negozdnih, predvsem travnih površin, ima z vidika turističnega
gospodarstva višjo vrednost.
Opisana območja predstavljajo le shematizirane tipe območij, ki jih je na
osnovi demografskih procesov in učinkov v prostoru možno še podrobneje
diferencirati.
5. Kmetijstvo in prostorski razvoj
Za urbanizirano družbo ima kmetijstvo in kmetijski prostor več pomembnih
funkcij:
— služi proizvodnji prehrambenih dobrin in surovin;
— s tehnizacijo kmetijske proizvodnje povečuje družbeno storilnost dela
in storilnost dela v panogi ter tako nadoknadi izpade zaradi deagrarizacije in
zmanjševanja kmetijskih površin;
— vzdržuje in oblikuje kulturno pokrajino, s čimer dobiva hkrati vse pomembnejšo rekreacijsko-turistično funkcijo;
— vrši varovalno funkcijo za družbo vse pomembnejših naravnih dobrin
(varuje pokrajino pred elementarnimi nezgodami; erozija, poplave, plazovi itd.).
Z izpolnjevanjem vseh teh štirih funkcij sta kmetijsko gospodarstvo in
način izrabe zemlje povezana s socialnim razvojem in sta posredno ter neposredno integrirana z drugimi elementi družbenoekonomskega in prostorskega
razvoja.
Proces spreminjanja izrabe kmetijske strukture in kmetijskih površin za
zdaj ne poteka, kot je razvidno iz predhodnega, v smeri, ki lahko v bodočnosti
zagotovi uspešno izpolnjevanje navedenih funkcij kmetijstva.
V zvezi z navedenimi tendencami in ugotovljenimi prostorskimi funkcijami
kmetijstva si stojita nasproti naslednji dve ekstremni varianti nadaljnjih usmeritev razvoja kmetijstva v SR Sloveniji:
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— ohranitev samo najboljših kmetijskih proizvodnih površin in minimalnega obsega kmetijsko izkoriščenih rekreacijskih površin — z minimalnim deležem kmetijskega prebivalstva;
— ohranitev večine sedanjih kmetijskih površin — z maksimalnim deležem
kmetijskega prebivalstva.
Prva varianta pomeni oddaljevanje od cilja zagotavljanja čim večje lastne
prehrambene baze, kar omogoča druga varianta:, ki pa bi jo bilo možno realizirati le ob relativno visokih finančnih sredstvih. Zato je realistično izbrati
usmeritev, ki pomeni v bistvu postopno uresničevanje druge variante: ohranitev
zadostnih, daljnoročno optimalnih kmetijskih površin in kmetijsko izrabljenih
rekreacijskih površin z optimalnim številom kmečkega prebivalstva ob racionalni kmetijski proizvodnji.
6. Opredelitev ciljev zemljiške politike v SR Sloveniji
Čeprav normativna ureditev razpolaganja in varstva kmetijskih zemljišč
sama po sebi predstavlja predvsem podlago za urejanje gospodarskih in socialnih vprašanj razvojne politike v kmetijstvu, je vendarle potrebno opozoriti
na dejstvo, da so cilji zemljiške politike večstranski in sicer:
— prostorski,
— ekonomski,
— socialni in
— politični.
Zatorej bodo ukrepi na tem področju predstavljali v sklopu agrarne in
celotne razvojne politike pomemben člen za povečanje kmetijske proizvodnje,
povečanje dohodka delovnih ljudi v kmetijstvu in večjo storilnost dela v obdobju
izvajanja smernic srednjeročnega in dolgoročnega razvoja SR Slovenije.
a) Med prostorskimi cilji je najpomembnejši, kako omejene površine zemljišč v naslednjem obdobju čim bolj smotrno izkoriščati za kmetijsko in gozdarsko proizvodnjo na eni strani ter za gradbene namene, infrastrukturo,
obrambne namene in rekreacijo na drugi strani. Za kmetijsko proizvodnjo prikladna zemljišča naj bi se samo v izjemnih primerih uporabljala za druge
namene. Zato bo potrebno stremeti za jasno razmejitev namembnosti zemljišč
za daljšo perspektivo ter planirati za nekmetijsko rabo predvsem zemljišča, ki
niso najbolj prikladna za obdelovanje. Posebej pa bo potrebno varovati pred
razkosavanjem večje komplekse že urejenih in visoko produktivnih kmetijskih
zemljišč.
Prostorsko planiranje v okviru urejanja kmetijskega prostora se ne more
omejevati le na ukrepe zaščite kmetijskih in gozdnih zemljišč, ohranitev in
večanje njihove rodovitnosti (regulacija vodnega in zračnega režima, zaščitni
pasovi, ukrepi za povečanje rodovitnosti tal), temveč mora poseči tudi na področje opremljenosti podeželskega prostora. S tem bi se izboljšali tudi socialni
pogoji (zdravstveni, kulturni, stanovanjski, prometni) vsega podeželskega prebivalstva.
V hribovitih in gorskih področjih, kjer so procesi deagrarizacije najbolj
intenzivni, urejeno kmetijstvo poleg proizvodne funkcije predstavlja tudi jez
proti spontanemu izseljevanju oziroma praznjenju prostora. V naseljeni in
kultivirani pokrajini sta kmetijstvo in gozdarstvo infrastruktura za razvoj
zlasti rekreativno-turistične funkcije kmetijskega prostora in krepitev obrambne
sposobnosti, hkrati pa preprečujeta tudi škodljivo delovanje naravnih sil.
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Vsekakor pa v gorskih območjih zgolj kmetijstvo ne more zadržati prebivalstvo, da se ne bi bodisi razselilo bodisi zaposlilo drugod. Vsekakor bo v teh
področjih potrebna kombinacija zapolitve v kmetijstvu in gozdarstvu s turizmom, domačo obrtjo ipd.
b) Ekonomski cilji kmetijske zemljiške politike se sestoje predvsem v interesu za optimalno izkoriščanje vseh kmetijskih zemljišč v SR Sloveniji. Zemljišče je dobrina splošnega pomena, katere obseg je dan. Zato je potrebno
temu dejstvu močneje kot doslej podrediti vse druge aspekte pravno-normativne ureditve (lastnina, promet z zemljišči, razpolagalne pravice, celo dedovanje itd.). Hkrati pa je za SR Slovenijo karakteristično, da obstaja še vrsta
območij, kjer je z ukrepi sanacije zemljiško-posestne strukture ter z ukrepi
za izboljšanje rodovitnosti kmetijskih zemljišč (struktura in velikost posesti,
melioracije, pogozdovanje, zaščita pred erozijo) mogoče povečati kmetijsko in
gozdno proizvodnjo. Temu cilju jie potrebno podrediti zlasti gospodarjenje
s prostorom in zemljišči ter z zakonom omogočiti izpeljavo ukrepov v navedeni
smeri. Če želimo v SR Sloveniji doseči predpostavke družbenega plana — tako
v srednjeročnem kot tudi v dolgoročnem obdobju do leta 1990 — o povečanju
lastnih virov za zagotovitev prehrane, je nedvomno neposredna prihodnost
hkrati že zadnja možnost za uresničevanje nalog, ki se postavljajo v zvezi z rabo
in varstvom kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki jih lahko smatramo za pomembno nacionalno bogastvo in pogoj nadaljnjega ekonomskega in socialnega
razvoja v začrtani smeri.
Pomen kmetijstva oziroma gozdarstva in ustrezne rabe celotnega kmetijskega prostora za ohranitev biološkega ravnovesja oziroma za ohranitev človekovega okolja je vse večji tudi glede na širjenje mest in drugih naselij, izgradnjo
prometne mreže, industrijskih objektov itd. To ni pomembno samo zaradi
neposrednih učinkov, temveč še veliko bolj zaradi dejstva, da v SR Sloveniji
obstajajo izredne možnosti za rekreativno-turistični razvoj večine <regij, kar
povratno lahko učinkuje tudi na kmetijstvo in kmetijsko prebivalstvo s povečanjem dohodka ob vključevanju dodatnih dejavnosti. Hkrati pa ohranitev
določenega obsega kmetijskih in gozdnih zemljišč trajno ohranja določeno (dejansko ah potencialno) proizvodno podlago za primer vojne nevarnosti in tako
tvori podlago obrambne sposobnosti glede na koncepcijo splošnega ljudskega
odpora (proizvodnja rastlinske hrane in mesa, delovna živina, nastanitveni
objekti, prometne zveze).
Velikega pomena v obdobju povojne izgradnje je bila tudi delovna sila, ki
se je sproščala iz kmetijstva. Ne le zaradi svoje nezahtevnosti in trajne vezanosti na določeno delovno mesto- (ob popoldanskem delu na kmetiji), temveč
tudi zaradi dejstva, da so podeželska naselja s svojimi stanovanjskimi kapacitetami ob relativno ugodnih prometnih zvezah zadržala velik del pritiska na
izgradnjo novih stanovanj v mestih in drugih industrijskih naseljih. Tako obnašanje je bilo doslej sicer eden izmed faktorjev napredka, v bodoče pa je potrebno s smotrno urbanizacijo skrbeti za zaščito pred nekontroliranimi gradnjami na podeželju, kar je uničilo v preteklosti dosežene komplekse kvalitetnih
kmetijskih zemljišč.
c) Pri dani nataliteti in predvidenemu razvoju proizvajalnih sil SR Slovenije v obdobju 1971—1990 je med socialnimi cilji zemljiške politike razpoložljivi
kontingent delovne sile limit razvoja. Izreden tempo naraščanje dnevne delovne
migracije iz kmetijstva ter znaten obseg zaposlitve izven kmetijstva ter v ino-
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zemstvu ustvarja v kmetijstvu vprašanje, s kolikšnim procentom kmetijskega
prebivalstva je mogoče doseči postavljene ekonomske in socialne razvojne cilje.
Pri sedanji razdrobljenosti kmečke posesti in obstoječi proizvodnosti dela
se posebej zastavlja vprašanje, kako socialno in dohodkovno izenačiti vas in
mesto, razvite in nerazvite (pretežno kmetijske) regije. V tem pogledu povečanja tržnosti, povečanja vse proizvodnje in večje storilnosti dela ni mogoče
doseči pri sedanji agrarni strukturi. Ker le-ta že sama po sebi ekonomsko in
socialno razpada, so ukrepi zemljiške politike nujno usmerjeni v krepitev za
razvoj sposobnih kmečkih gospodarstev in hitrejše prestrukturiranje kmečkih
gospodarstev. Nosilci zemljiške politike v prihodnje bodo predvsem kmetijske
organizacije združenega dela, občine s svojimi kmetijskimi zemljiškimi skladi
in kmetje.
Pri tem izgublja lastnina zemlje svoj klasični pomen, krepi pa se vloga dela
in rezultatov dela, kar sili tako organizacije združenega dela kot tudi kmete
v trajno medsebojno delovno povezovanje. Osebno delo z zasebnimi sredstvi
tako privzema elemente združenega dela, del skupnega dohodka se podružblja
in vlaga v skupni razvoj. S tem se kmetovo delo vse bolj vključuje v samoupravne in dohodkovne odnose, kmet pa postaja integralni del naprednih
družbenih tokov. S tem pa se tudi odpira pot izenačevanju pogojev dela
v kmetijstvu z delom v drugih dejavnostih, uvaja se moderna tehnologija in
organizacija dela. Nastajajo pa tudi problemi, kako humano in postopno in brez
brutalnih metod sodobnega kapitalističnega podjetnika v pogojih socialistične
družbene preobrazbe poskrbeti za razreševanje neposrednih socialnih problemov, ki se pojavljajo v kmetijstvu zaradi ostarelosti, delovne nezmožnosti in
nizke izobrazbene ravni lastnikov kmetij, ki zaradi objektivnih razmer niso
sposobni vključitve v tokove preusmerjanja kmetijstva, pri čemer je prestrukturiranje agrarno-posestnih razmer samo del širše ekonomske in socialne problematike.
V takšnih pogojih je nujno vključevanje elementov socialne politike ob
sočasni vključitvi zemljišč prek občinskih kmetijskih zemljiških skladov v proizvodnjo.
Nedvomno lahko v naslednji oziroma prihajajoči generaciji na mešanih
kmetijah pričakujemo odločilen prelom v odločanju za eno samo dejavnost —
bodisi za kmetijstvo bodisi za druge panoge na podlagi doseženega dohodka.
To pričakovanje je toliko bolj utemeljeno, ker naraščajo možnosti za šolanje
mladine in narašča stopnja kvalifikacije, kar v splošnem povečuje mobilnost
delovne sile. Celoten proces odpira perspektivo ekonomske in socialne emancipacije vasi in podeželja, tako da uravnano deagrarizacijo lahko smatramo kot
pot za sanacijo agrarne strukture, če bo potekala v skladu s splošnim družbenim razvojem. Ta proces se že pričenja, zato je pričakovati v naslednjih
dvajsetih letih sprostitev obsežnega fonda kmetijskih zemljišč ter je nujno
odpreti možnosti za njihovo ponovno vključevanje v proizvodnjo.
Ne nazadnje pa je nujno opozoriti tudi na pojav reprodukcije in celo širjenja nekmečkih gospodarstev v posestni strukturi. Dohodkovne razlike pospešujejo prehod kmetijskih in zlasti gozdnih zemljišč v roke nekmetov, to pa
odpira vprašanje družbenih odnosov, ki nastajajo v navedenih pogojih. Zlasti
po III. konferenci ZKS o socialnem razlikovanju se krepijo zahteve za redukcijo »nekmečkega maksimuma« na obseg zemljišč, ki jih je mogoče obdelati
z osebnim delom.
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SR Slovenija nedvomno ne bo mogla tudi mimo upravičenih zahtev za
rekreativno uporabo dela kmetijskih zemljišč na območjih, kjer upada interes
za čisto kmetijsko uporabo.
_
V tej zvezi je weekend turizem nedvomno koristen pojav v marginalnih
hribovitih in gorskih predelih, ki ga tudi ne gre v principu zavračati, ker
pomeni svojevrstno obliko ohranjevanja kulturne pokrajine in kmetijske uporabe zemljišč, kolikor je usmerjevan in omejen na določena območja.
Seveda pa ni mogoče dopuščati nesmotrnih gradenj, neracionalnega izkoriščajna zemljišč, pojavov izkoriščanja tujega dela ipd. Občine kot nosilci kmetijske zemljiške politike bodo morale določiti območja za izgradnjo in razvoj
stacionarnega zasebnega turizma ter tako napraviti red proti pritiskom in
težnjam za razvrednotenje prostorskih kvalitet, hkrati pa se seveda postavlja
naloga davčni politiki, da te vrste turizem ne postane element razraščanja
socialne diferenciacije.
d) Nedvomno so poti za dosego zastavljenih ciljev različne, zato je nujno
upoštevati pri načrtovanju zemljiške politike, da bo celoten proces moral potekati v pogojih socialistične samoupravne družbene ureditve. To pa pomeni, da
je nujno zavreči (morda) cenene rešitve, ki jih ponuja zahodna Evropa, ker ni
dovolj le zadovoljevanje kratkoročnih ali celo dolgoročnih ekonomskih interesov
brez upoštevanja temeljnih družbenih ciljev. Zato cilj zemljiške politike ne
more biti zgolj sanacija agrarno-posestne strukture niti ne zgolj povečanje
proizvodnje. Treba je upoštevati dejstvo obstoja zasebne zemljiške lastnine in
prostovoljnosti in postopnega vključevanja zasebnih kmetov v moderne družbene in ekonomske tokove. Zato tudi ni mogoče enostavno zvečanje agrarnega
maksimuma, kar je v sedanjih pogojih za večino kmečkih prebivalcev nesprejemljivo, ker bi povzročalo novo lastninsko diferenciacijo. To bi še povečalo
socialne, ekonomske in politične probleme na vasi. _
, .
i
Z diferencirano davčno politiko je nujno zmanjšati interes do lastnine
tistim, ki se s kmetijstvom poklicno ne ukvarjajo in preprečiti na ta način
socialno diferenciacijo.
,1 j
Z ukrepi zagotovitve vključevanja občinskih kmetijskih zemljiških skladov
v politiko gospodar jenja s kmetijskimi zemljišči naj bi se razvil sistem smotrnega gospodarjenja z zemljišči v občini in družbeni interes varovanja kmetijskih zemljišč na samoupravni podlagi.
!
.
Razvijati je potrebno podružbljanje kmetijske proizvodnje s krepitvijo m
usposabljanjem družbenega kmetijskega sektorja ter krepiti podlago za trajnejšo proizvodno in poslovno sodelovanje med kmeti in njihovimi organizacijami, na ta način pa tudi zagotavljati polno samoupravno uveljavljanje kmeta.
Vse to pa zahteva polno prisotnost kmetov, kmetijskih organizacij združenega dela in občinskih kmetijskih zemljiških skladov pri načrtovanju in
izvajanju ukrepov zemljiške politike na svojem območju.
B. VSEBINA PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA
1. Vprašanja za rešitev
Izhodišče tezam za oblikovanje in' ureditev zemljiških razmerij na področju kmetijstva so: skupščinska resolucija o kmetijstvu iz leta 1968; gradivo,
razprava in sklepi II. in III. konference ZKS o kmetijstvu in socialnem razlikovanju; razprave in gradivo skupščinske delovne skupine za preučitev vpra-
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sanj s področja zemljiških razmerij iz leta 1970; sklepi in razprava s posvetovanja predsednikov občinskih skupščin o razvoju kmetijstva v oktobru 1971
v Skofji Loki; gradiva zavoda za prostorsko in regionalno planiranje SRS in
univerze; prispevki nekaterih posameznikov ter dokumentacija in zapiski republiškega sekretariata za kmetijstvo in gozdarstvo, ki so nastali na podlagi občasnih terenskih razprav o razvoju kmetijstva.
Osnovni cilji zemljiške politike so kot smernice srednjeročnega in dolgoročnega razvoja že zapisani v programskih dokumentih.
Zakon o kmetijskih zemljiščih naj bi na podlagi opredeljenih ciljev in
ustavno-pravnih pooblastil uredil funkcijo, varstvo in izkoriščanje kmetijskih
zemljišč ter ukrepe zemljiške politike za daljše obdobje. Spremembe naj bi
potekale do leta 1990, vendar je bilo že navedeno, da je problem agrarne strukture že odprt.
Rešitev te strukture, ki je nastala v bistveno drugačnih proizvodnih pogojih (živinska vleka in ročno delo), mora biti usmerjena na mehanizirano
obdelavo in visoke donose ob minimalnih proizvodnih stroških. Sodobna tehnologija torej terja sanacijo agrarno-posestne strukture, v skladu s socialnimi
premiki in splošnimi razvojnimi cilji SR Slovenije. V tem okviru in v skladu
z možnostmi, ki jih ima SR Slovenija po ustavni reformi, je nujno začrtati tudi
kmetijsko zemljiško politiko.
Bistvena vprašanja, ki naj bi jih uredil zakon o kmetijskih zemljiščih so
torej:
a) opredelitev, funkcija in varstvo kmetijskega zemljišča,
b) način obdelave kmetijskih zemljišč ter pravice in dolžnosti uporabnika
oziroma lastnika zemljišča,
c) ukrepi zemljiške politike za racionalno rabo zemljišč (arondacija, komasacija, skupna obdelava zemljišč) ter pravice in obveznosti družbenopolitičnih
skupnosti, organizacij združenega dela in kmetov,
d) promet s kmetijskimi zemljišči,
e) zakup kmetijskih zemljišč,
f) zemljiški maksimum,
g) vloga občine kot temeljne družbenopolitične skupnosti pri gospodarjenju z zemljišči v občini (sklad kmetijskih zemljišč v občini).
2. Sedanja ureditev
Po 13. členu ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do
LIH k ustavi SR Slovenije (Uradni list SRS št. 51/71 — ustavni zakon) se do
izdaje ustreznega republiškega zakona uporablja v Sloveniji kot republiški
zakon temeljni zakon o izkoriščanju kmetijskega zemljišča, ki pa mora biti
usklađen z ustavnimi amandmaji najpozneje do 31. 12. 1972. Nekatere določbe
tega zakona so s sprejemom ustavnega zakona tj. 27. 12. 1972 prenehale veljati.
Po 19. členu ustavnega zakona morajo biti do 31. 12. 1972 usklađeni z
ustavnimi amandmaji med drugim tudi zakon o komasaciji kmetijskih zemljišč
(Uradni list SRS št. 35/63), zakon o hidromelioracijskih sistemih in o izkoriščanju kmetijskega zemljišča na območju hidromelioracijskih sistemov (Uradni
list LRS št. 17/60 in SRS št. 10/65) in zakon o vodah (Uradni list SRS, št. 22/66
in 12/69). Tudi temeljni zakon o vodah (Uradni list SFRJ št. 13/65, 5/66, 50/68,
60/70) se po 13. členu ustavnega zakona uporablja kot republiški zakon, ki
se mora prav tako do 31. 12. 1972 uskladiti z ustavnimi amandmaji.
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Do 31. 12. 1973 bo treba v smislu 20. člena ustavnega zakona uskladiti
z ustavnimi amandmaji tudi zakon o razpolaganju s premoženjem bivših
agrarnih skupnosti (Uradni list SRS št. 7/65). To velja tudi za še veljavne določbe zakona o racionalnem izkoriščanju kmetijskih zemljišč (Uradni list LRS
št. 40/57).
K navedenim republiškim zakonom so bili izdani nekateri izvršilni predpisi,
ki se morajo po 21. členu ustavnega zakona uskladiti z ustavnimi amandmaji
istočasno kot zakoni, najpozneje pa v nadaljnjih treh mesecih.
Najpozneje do 31. 3. 1973 bo morala biti toirtej usklađena uredba o postopku
za komasacijo kmetijskih zemljišč (Uradni list SRS št. 30/64). Razveljaviti bo
pa treba odlok o osnovnih načrtih ter o ekonomsko-tehnični dokumentaciji za
izkoriščanje kmetijskega zemljišča in posebno odredbo k temu odloku (Uradni
list LRS št. 17/60). Do 31. 3. 1973 bo treba uskladiti z novim zakonom tudi
odlok o določitvi odstotka zemljišč pri arondaciji (Uradni list SRS št. 17/60).
Z ustavnim zakonom so prenehale veljati vse določbe temeljnega zakona
o izkoriščanju kmetijskega zemljišča, ki so< omogočale občinskim skupščinam
predpisovanje agrotehničnih ukrepov na zasebnih zemljiščih in ki so obvezovale kmetijske organizacije, da sprejmejo osnovne načrte za izkoriščanje kmetijskega zemljišča. V zvezi s tem seveda niso več možne kakršne koli sankcije,
kot npr. prisilna uprava na zemljišču, ki ga lastnik ne bi obdeloval tako, kot
se obdeluje zemlja v tistem kraju ali ne bi bilo v skladu z osnovnimi načrti
za izkoriščanje zemljišč na območju hidromelioracijskega sistema. Prenehale
so veljati tudi določbe o varstvu zemljišč pred erozijo in o ureditvi hudournikov.
Temeljni zakon o izkoriščanju kmetijskega zemljišča je prenehal veljati
tudi glede vseh določb, ki so urejale doslej zakup kmetijskih zemljišč. Ni torej
več nikake prednostne pravice v korist kmetijskih in tudi ne v korist lovskih
ali lovskih gospodarskih organizacij pri jemanju kmetijskih zemljišč v zakup.
Razveljavljene so določbe o obliki in vsebini zakupne pogodbe in o dolžnosti
zakupodajalca, da predloži pogodbo o zakupu kmetijskega zemljišča občinskemu organu, pristojnemu za kmetijsko inšpekcijo.
Razveljavljena je tudi določba o tem, da v zakup vzeto zemljišče ne sme
skupaj z drugim kmetijskim zemljiščem, ki ga ima v posesti zakupnik s člani
svojega gospodinjstva, presegati zakonitega maksimuma kmetijskega zemljišča,
ki ga sme imeti v lasti kmet ali kakšen drug občan. Vendar pa še vedno velja
določba 6. člena zakona o kmetijskem zemljiškem skladu družbene lastnine in
o dodeljevanju zemlje kmetijskim organizacijam iz leta 1953 (Uradni list FLRJ
št. 22/53 in SFRJ št. 10/65). Po tej določbi kmet ne more imeti v lasti in tudi
ne sme uživati zemlje, ki bi presegala zemljiški maksimum.
Odpravljene 30 tudi določbe o prepovedi podzakupa oz. o tem, da se v
zakup vzeto kmetijsko zemljišče ne sme dati v izkoriščanje drugemu in da
je taka pogodba nična.
Se vedno pa so ostale v veljavi določbe temeljnega zakona, ki urejajo
arondacijo in komasacijo, ki določajo, v katerih primerih se lahko izkorišča
kmetijsko zemljišče v nekmetijske namene, in ki priznavajo kmetijskim in
določenim lovskim organizacijam predkupno pravico na kmetijskem zemljišču.
Prav tako še vedno velja prepoved priposestvovanja družbenega zemljišča v
korist občana.
Poleg vseh navedenih predpisov pa posega sedanji zakon o prometu z zemljišči in stavbami (Uradni list SFRJ št. 43/65 in 17/67) tudi na področje kmetijskih zemljišč, ko ureja promet s temi zemljišči, določa ravnanje občana,
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ki na podlagi dedovanja ali drugače prido<bi zemljišče prek zemljiškega maksimuma in ureja še nekatera druga vprašanja s tega področja.
Izredno važno vprašanje, v katerih primerih se sme kmetijsko zemljišče
izkoriščati v nekmetijske namene, je pomanjkljivo urejeno v dveh skopih členih
sedanjega temeljnega zakona o izkoriščanju kmetijskega zemljišča. Zaradi
splošnega družbenega pomena spada ta problem gotovo bolj v zakon o regionalnem prostorskem planiranju in v zakon o urbanističnem planiranju (Uradni
list SRS št. 16/67), ki ga že sedaj rešujeta, bosta pa morala biti morda še
izpopolnjena s preciznejšimi določbami.
3. Temeljne vsebinske dileme, ki naj bi jih razrešil zakon o kmetijskih
zemljiščih
Glede na to, da je vsebina zakona razvidna iz priloženih tez, ki bodo gotovo
v naslednjih fazah še spremenjene in vsebinsko dopolnjene na podlagi javne
razprave in razprav v skupščini, podajamo samo krajši oris vsebine zakona
s temeljnimi vsebinskimi dilemami, ki bi jih bilo potrebno razrešiti v razpravah:
1. Temeljna načela in splošne določbe
Zakon o kmetijskih zemljiščih naj bi urejal vprašanja, za katera je bila
prenesena pristojnost iz federacije na republike in pokrajini, in ki so bila doslej
urejena z vrsto zveznih in republiških zakonov. Teze zajemajo predvsem vprašanja kmetijske zemljiške politike; določbe o agrarnih operacijah, o prometu
s kmetijskimi zemljišči in o zemljiškem maksimumu se nanašajo tudi na- gozdove in gozdna zemljišča, če drugače ne določa ta zakon ah zakon o gozdovih.
Po tezah je osnovni element smotrnega gospodarjenja s kmetijskim zemljiščem ter garancija njegove zaščite pred posegi, ki bi načenjali njegovo celovitost, prostorski ureditveni načrt za območje republike in občine. V skladu
s tem načrtom se zemljišča najprej razdelijo za posamezne osnovne namene in
panoge gospodarstva (3. teza), kmetijska zemljišča pa nato še posebej na zemljišča, ki služijo splošni kmetijski uporabi, na posebej za kmetijstvo trajno zaščitena zemljišča, ki so zaradi svoje izjemne kvalitete ali lege zavarovana pred
posegi, kot so zazidava ipd. ter na zemljišča, ki ležijo v conah, kjer obstaja
interes za večnamensko uporabo zemljišča v smislu obdelave s strani nekmetov in v rekreativne namene (6. teza).
Nosilec zemljiške politike v celoti je po tezah občina, ki poleg v zakonu
izrecno navedenih nalog, ki jih v njenem imenu prevzema občinski kmetijski
zemljiški sklad, opravlja tudi nalogo zaščite kmetijskih zemljišč, varstva naravnega okolja in prostora in sioer na podlagi urbanističnega programa občine
in v skladu s prostorskim planom republike.
S tem se tudi odpravijo dosedanje odločbe o varstvu in izkoriščanju kmetijskih zemljišč, ki so sicer izhajale iz načela največje gospodarske in družbene
koristnosti zemljišč, odgovornost za njihovo obdelavo pa so prepuščale občinskim predpisom. Ker se te določbe zveznega zakona niso izvajale, saj so bile
preveč toge, v tezah ostaja od navedene stare ureditve zgolj načelo, da za
kmetijstvo pristojni občinski upravni organ lahko obdelovalcu, ki ne uporablja
kmetijskega zemljišča v skladu z njegovo namembnostjo, določi rok za ureditev,
če se pa le-ta roka ne drži, pa lahko zahteva ureditev na njegove stroške
(9. teza).
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Z vidika varstva kmetijskih zemljišč se povečuje tudi odgovornost institucij urbanističnega planiranja na ravni občine in republike, pri čemer je po
tezah obvezno upoštevati pri vseh posegih na kmetijska zemljišča mnenje občinskega oziroma republiškega za kmetijstvo pristojnega organa (11. in 12. teza).
Nova je v tezah tudi določba (10. teza), da se način in obseg ter intenzivnost obdelave kmetijskih zemljišč po končanih agrarno-zemljiških operacijah
ne določijo kot doslej z upravnim aktom,, temveč s posebnimi pogodbami med
obdelovalci in nosilci družbenih sredstev. To pomeni, da se državna prisila
tudi ob tem občutljivem ekonomskem vprašanju umika samoupravnemu urejanju in pogodbenemu dogovarjanju.
Teze izrecno določajo (14. teza), katere organizacije združenega dela se
smatrajo za kmetijske organizacije združenega dela, pri' čemer je že upoštevan
novi zakon o združevanju kmetov z vsemi možnimi organizacijskimi oblikami,
ki imajo značaj organizacije združenega dela.
Na novo in za potrebe izhodišč novega zakona je definiran tudi pojem
kmeta, pri čemer teze ločujejo kmeta od drugih občanov, ki jim kmetijska
dejavnost ni pogoj eksistence oziroma poklica. Pri tem so upoštevani procesi
deagrarizacije, saj pod pojem kmeta spadajo tudi tisti kmetje, ki jih je že
zajela prva ali druga faza deagrarizacije, pa jim je osebno delo v kmetijstvu
še vedno pomemben eksistenčni vir. Nova je torej zlasti izločitev tistih občanov,
ki jim kmetijsko zemljišče ni predmet osebnega dela in pogoj eksistence, temveč
hobby ali predmet spekulativne naložbe in s tem, podlaga socialne diferenciacije,
ki ne izvira iz dela. Določbe 14. teze so v tezah konsekventno izpeljane zlasti
pri prometu s kmetijskimi zemljišči in zemljiškem maksimumu.
2. Agrarne zemljiške operacije
Glede na to, da je kmetijsko zemljišče dobrina splošnega družbenega pomena, čemur se morajo podrediti vsi aspekti pravno-normativne ureditve uporabe zemljišč, se agrarne zemljiške operacije po tezah (15. teza) lahko izvajajo
le v skladu s splošnimi prostorsko-ureditvenimi dokumenti republike in občine.
Teze pripisujejo največji pomen sanaciji agrarno-posestne strukture, vendar
prostovoljnemu in pogodbenemu urejanju medsebojnih zemljiških razmerij.
Ker komasacija povsod ne bo mogoča, bo arondacija pod jasno določenimi
pogoji v določenih primerih nujna — v principu v korist organizacije združenega dela, pa tudi (16. teza) v korist kmečke skupnosti, če so podani razlogi,
ki zagotavljajo podružbljanje kmetijske proizvodnje v sodelovanju s kmetijsko
organizacijo združenega dela oziroma se arondacija izvaja na marginalnih kmetijskih območjih, kjer le zaokrožitev in racionalizacija posesti zagotavlja uporabo zemljišča, ki bi bilo sicer za kmetijstvo izgubljeno.
Zadržane in poudarjene so (glede na izgrajevanje sistema dogovarjanja)
tudi dosedanje določbe, da je odškodnina v arondacijskem postopku v načelu
kmetijsko zemljišče, razen v primeru iz prvega odstavka 18. teze, ko lastnik
odtujenega zemljišča ni kmet kot ga definirajo teze.
Tudi odškodnina v arondacij skem in komasacijskem postopku naj bi se
po tezah še naprej plačevala po predpisih o razlastitvi.
Glede na nekatere arondacije, ki zaradi nedodelanosti postopka v preteklosti niso bile dokončno izvedene in je zaradi njih prihajalo do dolgotrajnih
upravnih in sodnih sporov, teze tudi natančno določajo pogoje, ki jih mora
izpolniti arondacijski upravičenec, da ne pride do razveljavitve odločbe o
arondaciji.
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Pri komasaciji velja opozoriti na novost v 28. tezi, ki pojmuje komasacijo
kot celovit ureditveni postopek, ki poleg ureditve kmetijskih zemljišč zajema
tudi sanacijo naselij v smislu prostorsko-ureditvenih del. S tem se vnaša na
vas in podeželje element smotrne urbanistične politike in načrtovanja s ciljem
zmanjševanja razlik med mestom in vasjo oziroma podeželjem.
Nova je v tezah tudi določba (29. teza) o predlagateljih komasacije, pri
čemer dobiva pomembno vlogo kmetijski zemljiški sklad kot središče smotrnega gospodarjenja z zemljiškim skladom na območju občine. Glede na vlogo
družbenega kmetijstva kot organizatorja in nosilca moderne kmetijske proizvodnje ter njenega podružbljanja so lahko predlagatelji komasacije tudi
kmetijske organizacije združenega dela, pa tudi kmetje. Nova je določba, da
zaradi olajšanja pričetka postopka, pa tudi njegove demokratizacije, mora
znašati površina zemljišč predlagateljev več kot polovico zemljišč na komasacijskem območju.
Zaradi pravne varnosti udeležencev in zagotovitve družbenega interesa za
smotrno uporabo kmetijskih zemljišč je za odobritev pričetka komasacije potrebno predložiti ustrezno dokumentacijo, ki se javno razgrne, tako da je v
komasaciji dejansko upoštevan vsak družbeno opravičljiv interes na komasacijskem območju (30. in 31. teza). Prav zato teze tudi predvidevajo, da se na
komasacijskem območju do ponovne razdelitve zemljišč med komasacijskimi
udeleženci prepove promet z zemljišči, razen če le-ta služi komasaciji (32. teza)
oziroma se kolikor mogoče zavrne novo parceliranje zemljišč po končanem
postopku (44. teza). Zaradi zagotovitve racionalne kmetijske proizvodnje na
komasiranem območju predvidevajo teze zaokrožitev kmetijskih zemljišč in
njihovo grupiranje prvenstveno v korist kmetijskih organizacij združenega
dela in kmetov, za nekmete pa poseben blok parcel na robu komasacijskega
območja, kjer bo zaradi majhnih vloženih površin še naprej ostala razdrobljenost zemljišč.
Za zagotovitev večjega učinka predvidenih komasacij predvidevajo teze
(43. teza), da stroške komasacije, ki bodo relativno visoki, krijejo po posebnih
kriterijih in na podlagi predpisov, ki zadevajo organizacijo, funkcijo in financiranje geodetske službe v republiki, SR Slovenija, občine in komasacijski
udeleženci.
Pri tem sklepa ustrezne pogodbe za financiranje in izvajanje del občinski
kmetijski zemljiški sklad, ki ima nasproti komasacijskim udeležencem regresno
pravico, da ne bi nastali med izvajalci del in komasacijskimi udeleženci neposredni spori.
Opozoriti velja tudi na določbe 46. in 49. teze, po katerih so oproščeni
davka od prometa nepremičnin vsi posegi, ki jih lahko opredelimo kot agrarne
operacije, tudi sporazumen prenos kmetijskih zemljišč med dvema kmetoma,
če tak prenos — pa čeprav v majhnem obsegu — služi zaokroževanju kmetijskih površin z namenom racionalizacije kmetijske proizvodnje.
3. Promet s kmetijskimi zemljišči
Opozoriti velja zlasti na določbe o prednostni pravici nakupa kmetijskega
oziroma gozdnega zemljišča v korist kmetijske organizacije združenega dela
(kar omogoča krepitev družbenega fonda kmetijskih zemljišč) oziroma kmeta
mejaša. Sele nato lahko kupi zemljišče druga kmetijska organizacija združenega
dela, ki ne meji na ponujeno zemljišče, drug kmet in občinski kmetijski zemljiški sklad.
39
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Nova je določba (55. teza) o načinu ponudbe zemljišča, ki je naprodaj.
Zaradi jasno določene prednostne pravice nakupa, se ponudba mora objaviti
na oglasni deski krajevne skupnosti, kopijo pa mora prodajalec poslati tudi
kmetijskemu zemljiškemu skladu v občini.
Doslej so bili predpisi o odtujevanju družbenega kmetijskega zemljiškega
sklada izredno ostri in restriktivni. V dosedanjih razpravah s kmetijskimi organizacijami združenega dela pa se je pokazalo, da osnovni družbeni interes
krepitve ekonomske podlage združenega dela in njegove vloge v podružbljanju
proizvodnje s tem ni bilo mogoče vedno doseči. Upoštevati je namreč potrebno,
da so postala po vojni družbena tudi kmetijska zemljišča, ki so bila izolirana
v bloku zasebnih zemljišč, ki so bila dislocirana in so se celo nahajala več
deset kilometrov od družbenih obratov. To je ekonomsko prizadelo kolektive
kmetijskih organizacij združenega dela, še posebno, če takšnih zemljišč ni bilo
moč oddati v pogodbeno obdelovanje na podlagi zakupa kmetom kooperantom.
Teze to nelogičnost dosedanjih predpisov olajšujejo tako, da je moč družbeno
kmetijsko zemljišče prodati s soglasjem občinskega kmetijskega zemljiškega
sklada. Pri tem pa so jasno postavljeni (deloma) novi kriteriji za uporabo
denarnega zneska, ki ga dobi kmetijska organizacija združenega dela s prodajo svojega zemljišča (58. in 60. teza). Ustrezne določbe veljajo tudi za promet
z gozdovi v družbeni lastnini.
Opozoriti velja tudi na določbe 64. teze, ki vsebinsko pomeni uresničitev
zahtev po stalnem racionalnem obdelovanju vseh kmetijskih zemljišč. Ce
nekdo namreč 10 let ne stori ničesar za uveljavljanje svojih interesov do
svojega kmetijskega zemljišča, le-to preide v občinski kmetijski zemljiški sklad
in postane družbena lastnina.
4. Zakup kmetijskih zemljišč
Z nadaljnjimi dinamičnimi premiki v družbeni strukturi v prihodnjih
dvajsetih letih je pričakovati tudi, da se bo širil obseg zemljišč, ki jih lastniki
ne bodo več zmogli sami obdelovati. V takih primerih bo mogoče racionalno
kmetijsko proizvodnjo organizirati z odkupom teh zemljišč v družbeno lastnino
oziroma na podlagi zakupa ter z oblikovanjem lastninsko-mešanih in samo zasebnih kmečkih gospodarstev, ki bodo poleg svojih lastnih zemljišč obdelovala
v zakupu tudi druga kmetijska zemljišča.
Najpomembnejše vprašanje zakupa je nedvomno doba trajanja zakupa, ki
mora ustrezati najmanj amortizacijski dobi nasada na zakupljenem zemljišču
(70. teza). Le na ta način je mogoče zagotoviti, da bo zakupnik uporabljal
kmetijsko zemljišče smotrno, brez pretiranega izčrpavanja njegove potencialne
naravne rodovitnosti. Pri tem ima zakupnik pravico- in dolžnost, da po končani zakupni dobi zapusti kmetijsko zemljišče zakupodajalcu v enaki vrednosti
zemljišča, objektov, nasadov in naprav z upoštevanjem normalne stopnje amortizacije, pri čemer se razlike v korist zakupodajalca oziroma zakupnika za
nove investicije obračunajo v denarju do njihove neamortizirane vrednosti. Za
zagotovitev pravne varnosti zakupodajalca in zakupnika teze tudi podrobno
določajo, po kakšnih pogojih in kdaj eden ali drugi lahko odstopita od zakupne
pogodbe pred iztekom roka, ki je bil za trajanje zakupa določen.
Glede na dejstvo, da zakupni odnos že v načelu predpostavlja obstoj zemljiške rente, ki pripada lastniku zemljišča, je posebno v primerih, ko v zakupnem odnosu ni udeležena kmetijska organizacija združenega dela, ko se
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torej pogodba sklene med dvema kmetoma oziroma med kmetom in občanom,
nujno preprečiti diferenciacijo na podlagi zakupnega odnosa, ki ne bi že v
načelu izvirala iz dela. Zato teze predvidevajo (78. teza), da je zakupnina limitirana do višine davka iz katastrskega dohodka na zakupljenem zemljišču.
Izrecno pa naj bi bila prepovedana določitev zakupnine v obliki deleža od
pričakovanega pridelka oziroma dohodka na zakupljenem zemljišču. Če bi tega
zakon ne preprečil, je pričakovati v nekaterih predelih naglo reprodukcijo rentniških odnosov, ki so nezdružljivi z našo družbeno ureditvijo.
Glede na obstoj zasebne lastnine zemlje pa je začasen razvoj zakupnih
odnosov najbrž prehodno pojav, ki ga ne bi veljalo zavirati, še posebno, če
se z njim krepi družbeno organizirana proizvodnja, širi racionalna uporaba
kmetijskih zemljišč ter trajno proizvodno in poslovno sodelovanje med kmeti
in njihovimi organizacijami.
5. Zemljiški maksimum
Potrebno je poudariti, da se je po številnih, sicer često polemičnih javnih
razpravah pred in po II. konferenci ZKS o kmetijstvu jasno izluščilo spoznanje,
da bi bila ukinitev zemljiškega maksimuma v nasprotju z osnovnimi načeli
socialističnega družbenoekonomskega razvoja. Tudi za večino kmečkih prebivalcev je v sedanjih razmerah sprememba zemljiškega maksimuma nesprejemljiva zaradi specifičnih prirodnih in drugih pogojev.
Še posebno pa bi sprememba v ničemer ne prispevala k razreševanju proizvodnoekonomskih problemov v kmetijstvu, temveč bi se samo povečali socialni, ekonomski in politični problemi na vasi na podlagi zemljiške lastnine.
Edina sprejemljiva rešitev v naših razmerah in pogojih je usmeritev zasebnih
kmetijskih gospodarstev k visoki stopnji intenzivnosti obdelave kmetijskih
zemljišč s smotrno uporabo vseh produkcijskih faktorjev.
Vsaka drugačna pot bi pomenila tudi v naših pogojih kopiranje metod
evropskega Zahoda, kjer se je kmetijstvo integriralo v ekonomsko razvito
kapitalistično strukturo z vsemi posledicami, ki iz tega izvirajo. Nedvomno je
najpomembnejši pojav, ki je tudi najbolj očiten in poučen, razpad tradicionalne
družinske kmetije, kar spodbija tudi v naših pogojih iluzije o ekonomski krepitvi kmetij s sprostitvijo zemljiškega maksimuma.
S celotnim razvojem socialistične družbe naraščajo tudi možnosti za rast
kmečke blagovne proizvodnje. S tem kmet zapušča klasična razvojna pota in
se povezuje z družbenim gospodarstvom, povečuje svojo življenjsko raven in
si utrjuje svojo socialno varnost.
Nedvomno pa velja predpise o zemljiškem maksimumu vendarle prožno
uporabljati v območjih z ekstenzivno proizvodnjo, predvsem v gorskih, hribo^
vitih in kraških predelih, kar omogoča in dovoljuje tudi XXXV. dopolnilo k
slovenski ustavi.
Za določitev zemljiškega maksimuma sta v tezah uporabljena dva kriterija: geografski (ravninski na eni ter hriboviti in kraški svet na drugi strani)
in proizvodno^ekonomski. Geografski kriterij ima za podlago ustavo, ki določa,
da znaša zemljiški maksimum v ravninskih predelih 10 ha obdelovalnih zemljišč (83. teza), v hribovitem (in gorskem gvetu) ter kraškem svetu pa ustrezno
več po določilih zakona.
Prirodne in proizvodno^ekonomske značilnosti SR Slovenije teze upoštevajo
po prirodnih in proizvodno-ekonomskih značilnostih porečij rek glede na nad39*

612

Priloge

morske višine, kar je podano v drugem odstavku 83. teze. Dokončna rešitev
pa bo mogoča šele po jasni opredelitvi javne razprave o tezah. Druga opredelitev izhaja iz bistvene proizvodno-ekonomske značilnosti SR Slovenije, to je
usmeritve v živinorejsko proizvodnjo. Zato teze (85. teza) določajo, da morata
biti pri določitvi maksimuma nad 10 ha 2/z zemljišč v travnatih površinah oziroma po varianti, vsa obdelovalna površina iznad maksimuma 10 ha. Pri tem
je treba upoštevati, da zahteva pri 10 ha velikosti trajnih nasadov ta površina
že maksimalno angažiranje razpoložljive delovne sile na kmečkem gospodarstvu, in da ta površina zagotavlja tudi ustrezen dohodek, pri živinoreji pa šele
nad 30 glav velike živine pri obtežitvi dveh glav po ha predstavlja podlago
ustreznega dohodka kmetije in polno ter racionalno zaposlitev delovne sile.
Ker naj zakon ne bi spreminjal, se pravi zmanjševal, obstoječih kmečkih
gospodarstev in njihovega obsega, kot je bil določen po zakonu o agrarni
reformi in kolonizaciji v SR Sloveniji, teze povzemajo tudi 5. točko 12. člena
omenjenega zakona. To pomeni, da kmet tudi po uveljavitvi novega zakona ne
bi smel preseči na svojem gospodarstvu skupne površine 45 ha (88. teza).
Bolj izostreno, predvsem z vidika preprečevanja socialne diferenciacije, bi
veljalo v novem zakonu postaviti določbe o zemljiškem maksimumu za nekmete.
Površino njihovih zemljišč bi veljalo omejiti na obseg, ki ga je moč obdelovati
z osebnim delom za rekreacijo, ne pa v pridobitne namene (89. teza). Pri tem
pa je nujno upoštevati različne pogoje v gorskem in hribovitem svetu in pogoje
ter družbeni interes za zemljišča v ravninskem svetu. Nedvomno pa bi morali
preprečiti občanom, ki niso kmetje, kopičenje gozdne posesti, zato teze predvidevajo (90. teza), da občan — nekmet ne more imeti v svoji lasti samo gozda
brez kmetijskega zemljišča.
6. Sklad kmetijskih zemljišč v občini
Doslej ustrezne institucije, ki bi skrbela za smotrno namensko uporabo
kmetijskih zemljišč, ni bilo, ker se šele v zadnjem obdobju kaže potreba po
hitrem in učinkovitem transferu zemljišč, ki so zapuščena, katerih lastniki so
onemogli in jih ne morejo obdelovati ali pa zemljišč, ki prehajajo v družbeno
lastnino, vendar niso v uporabi kmetijskih organizacij združenega dela, nazaj
v kmetijsko proizvodnjo.
Zato je v tezah na podlagi večletne javne razprave predlagana ustanovitev
kmetijskega zemljiškega sklada v občini, ki naj bi dejansko postal središče
smotrnega gospodarjenja z zemljišči v občini. S tem, ko občina dobiva zakonske
temelje za izvajanje zemljiške politike na svojem območju, je mogoče izpeljati
tudi samoupravno organizacijo gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči. Zato teze
predvidevajo (91. teza), da sklad upravljajo delegati kmetijskih organizacij
združenega dela in kmetje z območja občine. S tem je dano tudi zagotovilo za
učinkovito poslovanje sklada glede na razvojne cilje v občini in materialne možnosti organizacij združenega dela, kmetov in sklada samega.
Sklad naj bi dajal kmetijska zemljišča prvenstveno v uporabo (92. teza)
kmetijskim organizacijam združenega dela, gozdove pa organizacijam, ki gospodarijo z gozdovi. Ce takšnih možnosti ni, naj bi sklad zemljišča dajal v zakup
kmetom pod pogojem, da s tem pospešuje blagovno kmetijsko proizvodnjo na
podlagi proizvodnega sodelovanja z organizacijami združenega dela. V pri-
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meru, ko so izčrpane vse druge možnosti, naj bi sklad kmetijska zemljišča
lahko tudi prodajal ali zamenjaval.
Seveda pa so naloge občinskega kmetijskega zemljiškega sklada glede na
predvideno strukturo novega zakona o kmetijskih zemljiščih še mnogo obsežnejše, saj igra zelo pomembno vlogo pri izvajanju celotnega koncepta zemljiške
politike v občini.
Sklad naj bi kmetijska zemljišča pridobival s pravnimi posli med živimi,
prenosom pravice uporabe in po določbah zakona o dedovanju kmetij (93. teza).
7. Nadzorstvo, kazenske in druge določbe
Naloge inšpekcijskih služb po novem zakonu naj bi bile precej razširjene
(98. teza).
Kazenske določbe bodo vnesene v osnutek zakona, zato so v tezah izpuščene.
Med prehodnimi določbami velja posebej opozoriti na prvo tezo prehodnih
določb, ki zahteva od občanov — nekmetov prilagoditev obsega njihovih kmetijskih površin določbam zakona v petih letih poi uveljavitvi zakona. Glede na
89. tezo pomeni ta določba sprostitev določenega fonda kmetijskih in gozdnih
zemljišč, ki jih bo mogoče prek občinskega kmetijskega zemljiškega sklada
usmeriti v smotrno blagovno proizvodnjo kmetijskih pridelkov in gozdnih sortimentov.

C. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH
Na podlagi zakona naj bi se oblikovale naslednje obveznosti:
1. SR Slovenija naj bi predvsem okrepila strokovno službo za spremljanje
pojavov v prostoru (služba regionalnega in prostorskega planiranja ter geodetska služba). Z izvajanjem zakona bodo namreč narasle potrebe po kvalitetnih
strokovnih službah, ki bodo opravljale funkcije valorizacije prostora ter sodelovale pri načrtovanju in izvajanju ukrepov za sanacijo agrarne in posestne
strukture.
Z oblikovanjem finančnih sredstev za izboljševanje rodovitnosti kmetijskih zemljišč na podlagi posebnega zakona se nujno odpira tudi potreba po
sodelovanju pri načrtovanju in izvajanju ukrepov zemljiške politike med telesi
za urbanizem in kmetijstvo na ravni republike, pri čemer sprejema SR Slovenija na podlagi 43. teze tudi nekatere konkretne finančne obveznosti.
2. Občinske skupščine naj bi na podlagi zakona oblikovale sklade kmetijskih zemljišč v občini, ki naj bi postali središče gospodarjenja s kmetijskimi
zemljišči v občini. Glede na predvidene socialne in ekonomske premike na vasi
in podeželju bo naloga skladov prevzemati zemljišča kmetov, ki ne bodo več
sposobni oziroma zainteresirani za opravljanje kmetijske dejavnosti ter jih ponovno posredovati v kmetijstvo. Prav tako pa naj bi občinski zemljiški skladi
skrbeli za izvajanje drugih ukrepov zemljiške politike; za ta namen bodo potrebna določena posebna sredstva v občinah, ki naj bi se zbirala iz prometa
z zemljišči, iz dotacij občinskih proračunov ter z združevanjem sredstev organizacij združenega dela v skladih.
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Odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora je na seji
13. oktobra 1972 obravnaval predlog za izdajo zakona o kmetijskih zemljiščih,
ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. Odbor je hkrati obravnaval tudi pismo ustavnega sodišča SRS, v katerem seznanja skupščino s svojimi ugotovitvami in mnenji glede ureditve nekaterih odnosov, nastalih z arondacijo kmetijskih zemljišč in mnenje odbora za urbanizem ter stanovanjsko in
komunalno gospodarstvo republiškega zbora k predlogu za izdajo tega zakona.
Odbor je ugotovil, da predlog za izdajo zakona o kmetijskih zemljiščih
ureja mnoga vprašanja prometa in izkoriščanja kmetijskih zemljišč in da gre
za nov sistemski zakon, s katerim bomo uresničevali sprejeta stališča na področju agrarne politike. Odbor je ocenil, da so temeljna izhodišča zakona usklađena z resolucijo skupščine SR Slovenije o nadaljnjem razvoju kmetijstva iz
leta 1968, zato je predlog za izdajo tega zakona podprl. Pri tem je poudaril,
da je tudi od tega zakona v precejšnji meri odvisno uresničevanje ciljev, ki
smo jih določili z omenjeno resolucijo in v dokumentu o dolgoročnem razvoju.
V podrobni obravnavi predloga za izdajo zakona je odbor sprejel naslednje
pripombe:
— zakon naj bolj podrobno opredeli posamezne pojme — tako v 6. tezi,
kjer opredeljuje zemljišča za splošno kmetijsko uporabo, zemljišča, ki so glede
na njihov poseben značaj trajno namenjena kmetijstvu in zemljišča, ki se smejo
uporabiti tudi v druge namene; v tezi 14 naj bo definicija kmeta bolj jasna.
Črta naj se beseda »poklicno«; tudi besedilo prve alinee 17. teze bi bilo treba
bolj jasno formulirati in bolj podrobno opredeliti pojem zemljiščnega posestva;
— predlog zakona postavlja načelo, da morajo biti agrarne zemljiške operacije usklađene z urbanističnim programom občine. Odbor meni, da morajo
vsaj v takšni meri biti usklađene s programom razvoja kmetijstva, sicer nimajo
svojega pravega smisla;
— vnese naj se določba, po kateri je kmetijsko zemljišče mogoče odvzeti
tudi družbeni kmetijski organizaciji (odvzem pravice uporabe), če ga ta dalj
časa ne izkorišča. Odbor meni, da bi morah kmetijski organizaciji omogočiti
brezplačen prenos pravice uporabe zemljišča, vendar ne prenos v lastništvo
(zasebnikom);
— odbor je bil mnenja, da je poskus določitve ravninskih delov sicer
zadovoljiv (83. teza), da pa je treba poiskati še dodatne elemente, s katerimi
bi bolj objektivno opredelili te predele;
— glede zemljiškega maksimuma v hribovitih in kraških predelih je odbor
bil mnenja, da mora biti tak, da bo zagotovil pri normalnem gospodarjenju
družinskim članom vsaj povprečni osebni dohodek v SR Sloveniji;
— pri opredelitvi zemljiškega maksimuma za nekmete (89. teza) je bil
odbor mnenja, da sedanje besedilo ustreza, ker med drugim zagotavlja, da
ostane kar največ zemljišč obdelanih, kar je tudi osnovna tendenca zakona;
— v načelu je treba priznati tudi urbanističnemu inšpektorju (točka 2, 98.
teza), da posreduje, če se kmetijsko zemljišče uporablja v kakšen drug namen;
— čeprav je osnovni namen tega zakona zaščita kmetijskega zemljišča, ta
funkcija zakona ni dovolj poudarjena. Predlagatelj naj jo skuša še posebej
poudariti.

Priloge

615

Odbor predlaga republiškemu zboru, da predlog za izdajo zakona o kmetijskih zemljiščih sprejme skupaj z zgornjimi pripombami.
Za poročevalca je odbor imenoval poslanca Franca lica.
Št.: 465-5/72
Ljubljana, 16. 10. 1972
Odbor za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora je na seji
dne 12. oktobra 1972 obravnaval predlog za izdajo zakona o kmetijskih zemljiščih, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. Odbor je hkrati
obravnaval pismo ustavnega sodišča SR Slovenije, v katerem to seznanja skupščino SR Slovenije s svojimi ugotovitvami in mnenji glede normativne ureditve
pravnih odnosov na področju arondacije kmetijskih zemljišč.
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da predlog za izdajo zakona o kmetijskih
zemljiščih ureja številna vprašanja, za katera je bila prenesena pristojnost iz
federacije na republike in pokrajini in ki so bile doslej urejene z vrsto zveznih
in republiških predpisov. Kljub temu, da predlog za izdajo zakona o kmetijskih zemljiščih vključuje sedanje predpise, je potrebno poudariti, da gre za
nov sistemski zakon, v katerem se uresničujejo novi pogledi ter sprejeti dokumenti in stališča o nalogah in družbenih ciljih na področju zemljiške politike.
Potem ko je odbor ocenil, da so temeljna načela, na katerih naj temelji
nov zakon o kmetijskih zemljiščih, v skladu s skupščinsko resolucijo o nadaljnjem razvoju kmetijstva iz leta 1968 ter sklepi 2. in 3. konference Zveze komunistov Slovenije o kmetijstvu in socialnem razlikovanju, je bilo v razpravi
izraženo priznanje predlagatelju za velik trud in prizadevanja, ki jih je moral
vložiti pri pripravi tako zahtevnega predloga. Pri tem je bilo ponovno poudarjeno, da je od ustreznega zakonskega normiranja odnosov, ki se bodo izoblikovali pri gospodarjenju s kmetijskimi zemljišči, v veliki meri odvisno
uresničevanje ciljev, ki smo si jih na področju kmetijstva zapisali v programskih
dokumentih o srednjeročnem in dolgoročnem razvoju.
V obravnavi posameznih vprašanj, ki jih vsebuje predlog za izdajo zakona,
so bila v odboru izražena naslednja mnenja, stališča in pripombe:
— Varstvu kmetijskih zemljišč ni dan zadosten poudarek in pomen. Po
mnenju odbora bi to vprašanje bilo potrebno izločiti v posebno poglavje in ga
bolj učinkovito obravnavati v več tezah. Kmetijski načrt občine se sicer omenja,
dan pa mu je premajhen poudarek. Občinski kmetijski načrt bi moral dobiti
enakopravnejši tretman glede na druge načrte, to pa je možno doseči s tem,
da se ga zakonsko opredeli in na njega navežejo vsi drugi ukrepi in obveznosti
za vse potencialne koristnike. Se vedno je namreč tako, da imajo vsi drugi
načrti, ki obravnavajo na primer infrastrukturo ali stanovanjsko izgradnjo,
prednost in da se uresničujejo dostikrat v škodo gospodarjenja s kmetijskimi
zemljišči. Organom, pristojnim za kmetijstvo, je treba v vseh določilih, kjer se
omenjajo, zagotoviti soodločanje in ne le sodelovanje.
— Opredelitev zemljišč na zemljišča, ki služijo splošni kmetijski uporabi,
na posebej za kmetijstvo trajno zaščitena zemljišča ter zemljišča, ki ležijo
v conah, kjer obstaja interes za večnamensko uporabo, ni jasna in dopušča
različna tolmačenja. V zvezi z zaščito kmetijskih zemljišč je potrebno to delitev
jasneje opredeliti. Pri tem je potrebno rešiti tudi vprašanje v zvezi z infrastrukturo ter izgradnjo elektrovodov, kanalizacije, vodovodov in PTT omrežja.
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— V okviru tega zakona bi po mnenju odbora morali poiskati možnosti,
da se reši vprašanje slabega koriščenja zemljišč splošnega ljudskega premoženja, ki izvira v pomanjkanju sredstev, s katerimi razpolagajo kmetijske organizacije, katerim je dana zemlja v uporabo. So področja ob severni meji, kjer
so kompleksi, ki zajemajo tudi po več 100 hektarjev v celoti opuščenih zemljišč.
V zvezi s sredstvi je proučiti tudi realne možnosti, da občinski zemljiški skladi
jemljejo zemljo v zakup, izplačujejo dediče in opravljajo druge funkcije, ki
jim jih zakon nalaga.
— Za razdelitev komasacijskega sklada ne kaže vztrajati na sporazumu
med večino komasacijskih udeležencev. Pogosti so primeri, ko se manjšina čistih
kmetov s tem strinja, celotni postopek pa zavlačujejo ostali udeleženci, ki niso
kmetje. Zadoščalo bi, da se s tem strinja 40 Vo ah celo manj komasacijskih
udeležencev.
— Potrebna je jasna opredelitev kmeta in kmetije. Odbor se zaveda težav
in delikatnosti tega vprašanja, vendar meni, da je ta opredelitev temeljnega
pomena za izvajanje zakona in za doseganje ciljev, ki jih ta zakon zasleduje.
Ponovno je treba proučiti posamezne kriterije, zlasti pa določila, ki bi opredeljevala velikost kmetijskega zemljišča. Razmišljeno bi morah iti tudi v to
smer, da se razen zemljišča upoštevajo tudi druga osnovna sredstva, inventar
in objekti.
— Maksimum zemljišč, ki ga lahko ima občan, ki po določilih tega zakona
ni kmet, je potrebno proučiti tudi s stališča intenzivnosti kmetijskih kultur.
Odbor opozarja, da v ravninskem predelu 2 ha vinogradov zahtevata po normativih, ki veljajo v produktivnejšem družbenem sektorju, okoli 500 dni dela na
leto, kar vsekakor kaže na to, da jih lastnik ne more sam obdelati.
— V zvezi z opredeljevanjem pojma kmeta in kmetije odbor meni, da je
potrebno posebej opredeliti položaj in statut zdomcev, ki so začasno na delu
v tujini. Po mnenju odbora je potrebno upoštevati njih status po stanju pred
odhodom v tujino, prav tako pa tudi povečanje vrednosti osnovnih sredstev, če
je del zaslužka investiral v kmetijstvo.
— Pri določilih o zakupu je potrebno posebej urediti vprašanje začasnega
oddajanja zemljišč v obdelavo, ki praviloma traja manj kot 8 let, pogosto tudi
samo 1 leto. Vzroki za to so zelo različni (sin pri vojakih, bolezen) in jih je
nujno urediti tako, da ta oddaja zemljišč ne šteje za klasičen zakup. Višina
zakupnine bi razen davka od katastrskega dohodka morala upoštevati tudi
vse druge dajatve in prispevke, ki so vezani na to zemljišče.
V zvezi z ugotovitvami in mnenji ustavnega sodišča SR Slovenije glede
normativne ureditve pravnih odnosov na področju valorizacije kmetijskih zemljišč odbor ugotavlja, da so v predlogu za izdajo zakona o kmetijskih zemljiščih
mnenja in stališča ustavnega sodišča v celoti upoštevana. Glede na to, da
predlagane rešitve veljajo šele od sprejema zakona, odbor predlaga, da bi se
v prehodne določbe vnesla tudi določba glede zemljišč, ki se niso uporabljala
za namene, zaradi katerih je bilo arondirano, še pred uveljavitvijo tega zakona.
Glede na pomembnost vprašanj, ki jih rešuje ta zakon in številne posebnosti, ki na posameznih območjih SR Slovenije gredo tudi v povsem nasprotno
smer, odbor predlaga, da se članom odbora zagotovijo gradiva v zvezi z obravnavo osnutka in predloga zakona v takšnem času, ki bi pred obravnavo na seji
omogočil nujna posvetovanja s terenom in činitelji, ki so na tej problematiki
zainteresirani.

Priloge

617

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet predlaga gospodarskemu zboru
skupščine SR Slovenije, da sprejme predlog za izdajo zakona o kmetijskih zemljiščih, skupaj z mnenji, stališči in predlogi, ki jih je dal odbor.
Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Jožeta Slaviča.
Št.: 465-5/72
Ljubljana, 13. 10. 1972

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 2. oktobra 1972 obravnavala predlog za izdajo zakona o kmetijskih zemljiščih, ki ga
je skupščini predložil v obravnavo izvršni svet.
V načelni razpravi je bilo ugotovljeno, da predlagani zakon predstavlja
osnovo za izdelavo nove republiške zakonodaje na področju kmetijskih zemljišč.
Ta zakon bo na podlagi opredeljenih ciljev in ustavno-pravnih pooblastil uredil
funkcijo, varstvo in izkoriščanje kmetijskih zemljišč ter ukrepe zemljiške politike. Kmetijska zemljišča so bila doslej urejena v vrsti zveznih in republiških
zakonov. S sprejetjem ustavnih dopolnil k zvezni in republiški ustavi pa je
bila pristojnost na tem področju prenesena na republike in pokrajini, zato je
nujno predlagani zakon čimprej sprejeti.
V razpravi je bilo zlasti poudarjeno, da bo treba posamezne predlagane
rešitve še temeljito proučiti, saj se z njimi posega v pomembne družbenoekonomske odnose. Nadalje je bilo pojasnjeno, da bodo posamezne določbe, ki
jih obravnava sedaj predlog za izdajo zakona, prenesene v druge zakone, in
so le zaradi celovitosti prikaza te materije v tem predlogu.
Pri podrobni obravnavi po tezah so bile dane naslednje pripombe:
K 6. t e z i : Iz besedila te teze ni jasna razmejitev med zemljišči za splošno
kmetijsko uporabo, zemljišči, ki so trajno namenjena kmetijstvu in drugimi
zemljišči. Zato bi bilo treba jasno določiti to opredelitev-.
K 14. tezi : Definicija kmeta v tej tezi ni dovolj jasna. V tej zvezi je
bilo poudarjeno, da bo treba v zakonu konkretizirati ustavno načelo, da je
zajamčena svoboda samostojnega dela občanov, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in ki ustreza načinu, materialni podlagi in možnostim osebnega dela.
Poudarek je na osebnem delu kmeta, ne pa na lastništvu, ker lahko tudi zakupnik opravlja kmetijsko dejavnost. Po mnenju komisije bo treba jasno določiti, kdo se šteje za kmeta, ker bodo le tako v redu izpeljane ostale določbe
zakona, ki temeljijo na tej definiciji.
K 26. i n 27. tezi : Po mnenju komisije je predlagana rešitev pozitivna,
saj je bilo zaradi neuporabe arondiranih zemljišč več pripomb s strani bivših
lastnikov. Ker predvidena rešitev velja šele od sprejema zakona, je komisija
menila, da bi bilo treba v prehodne določbe vnesti tudi določbo glede zemljišča,
ki se ni uporabljajo za namen, za katerega je bilo arondirano, pred uveljavitvijo
tega zakona. Zakon namreč lahko določa, da se zemlja vrne lastniku, če niso
bili izpeljani arondacijski razlogi. Problem bo ostal nerešen le glede tistih
arondacijskih zemljišč, ki so bila že odtujena.
K 53. t e z i : V zvezi z določbo, da kmetijska organizacija združenega dela
oziroma kmet, ki pridobi kmetijsko zemljišče v arondacijskem postopku, takega
zemljišča ne more prodati najmanj 7 let, je bilo postavljeno vprašanje, kako
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se bo to izvajalo v zvezi z urbanizacijo zemljišč, kjer je vsakih 5 let določena
revizija urbanističnih dokumentov. Predstavnik predlagatelja je pojasnil, da
je 7-letni rok primeren, ker se šele v tem času ustvari normalna uporaba kulture. Komisija je menila, da bo potrebno to vprašanje proučiti in poiskati neka
skupna izhodišča za reševanje te problematike.
K V. poglavju: V zvezi z določanjem zemljiškega maksimuma je komisija menila, da predlagana rešitev ni najboljša. V tej tezi je namreč upoštevan
za določanje maksimuma zgolj ravninski element, niso pa upoštevani ostali
bistveni elementi, kot npr. rodovitnost zemlj;šč. Ne moremo enačiti zemljišč,
ki so v kraških območjih, z ravninskimi zemljišči nekje v severovzhodni Sloveniji. Predstavnik predlagatelja je pojasnil, da je rešitev tega vprašanja zelo
težavna. Predvidena je bila tudi varianta, da bi se zemljiški maksimum določal
s posebno geografsko karto, ki bi bila sestavni del tega zakona. Ker pa bi
bila taka rešitev tehnično neizvedljiva, je predložil predlagano solucijo. Na vsak
način se je zavedal, da to ni najboljša rešitev in da se bodo v nadaljnjih razpravah izoblikovali predlogi, ki bodo koristni za rešitev tega vprašanja. V razpravi je bilo poudarjeno, da je na podlagi XXXV. ustavnega amandmaja
kmetom zajamčena lastninska pravica na kmetijskem obdelovalnem zemljišču
v izmeri največ 10 hektarov na gospodarstvo, medtem ko je treba z republiškim
zakonom natančno določiti merila, ko kmet v gorskih, hribovitih in kraških
predelih lahko presega to površina. Glede na to določbo bo potrebno natančno
definirati v ustavi navedena območja. Kolikor zakon to ne bo mogel podrobno
urediti, bo potrebna posebna priloga zakona, iz katere bo razvidna natančna
opredelitev področja. Prav tako bo v zakonu potrebno določiti, koliko se lahko
preseže maksimum na posameznih področjih.
K VI. poglavju: V zvezi s kmetijskim zemljiškim skladom je bilo
izraženo mnenje, če ne bi kazalo v občini formirati enotni sklad, ki bi se
ukvarjal z vsemi zemljišči, ne samo kmetijskimi. Samoupravljanje pa bi bilo
znotraj tega sklada ločeno po posameznih področjih. Proučiti bi bilo treba tudi,
če ne bi kazalo v tak sklad vključiti vse zainteresirane dejavnike v občini in
mu dati širša pooblastila. V 91. tezi je namreč določeno, da kmetijski zemljiški
sklad upravljajo delegati kmetijskih organizacij združenega dela, ki imajo svoj
sedež na območju občine, in kmetje, ki na tem območju prebivajo. Taka določba
je vsekakor preozka, zato bo treba proučiti, komu v korist bo kmetijski zemljiški
sklad. Na vsak način bo treba vključiti v sklad vse, ki so kakorkoli zainteresirani za upravljanje z zemljišči, zlasti pa družbenopolitične skupnosti.
Št.: 465-5/72
Ljubljana, 4. 10. 1972

Komisija za varstvo okolja skupščine SR Slovenije je na seji 12. 10. 1972
obravnavala predlog za izdajo zakona o kmetijskih zemljiščih, ki ga je v razpravo predložil izvršni svet.
Komisija je obravnavala predloženi .zakon s stališča svojega delokroga ter
se je strinjala s potrebnostjo tega zakona ter z načeli, na katerih naj zakon
temelji. Ugotavlja, da je to sistemski zakon, ki naj bi prispeval k razreševanju
bistvenih ekonomskih, socialnih in socioloških problemov na vasi, predvsem
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pa zagotovil smotrnost izkoriščanja prostora, ohranitev kmetijskih zemljišč ter
tako prostora nasploh.
Uspešnost izvajanja tega zakona pa je tesno povezana tudi z drugimi zakoni, predvsem z zakonom o regionalnem prostorskem planiranju, z zakonom
o urbanističnem planiranju in z zakonom o gozdovih, zato bo potrebno določbe
teh zakonov med seboj uskladiti.
V razpravi o tezah za zakon je predlagala komisija naslednje pripombe;
K 5. te z i : Komisija je izrazila pomislek glede ustreznosti in jasnosti
pri formuliranju drugega odstavka, kjer je določeno, da mora lastnik oziroma
uporabnik kmetijskega zemljišča uporabljati to zemljišče tako, da je trajno
zagotovljena rodovitnost zemljišča in da mora pri tem upoštevati načelo največje gospodarske in trajne družbene koristi. Največja gospodarska in trajna
družbena korist je lahko v nasprotju z rentabilnostjo in s tem ,s koristjo posameznega gopodarstva oziroma kmetije, ki pa jo je oziroma jo bo potrebno upoštevati. Ne bo se mogoče izogniti zaraščanju ali pogozdovanju manj produktivnega dela kmetijskih zemljišč, ekstenzifikaciji kmetijske porabe itd., kar vse
pa ni vedno mogoče smatrati kot načelo največje gospodarske in trajne družbene koristi. To tezo bi kazalo uskladiti tudi glede na protislovje med trajnimi družbenimi koristmi in interesi oziroma z možnostjo kmetije ter glede
problema nezmožnosti za delo ostarelih članov kmetijskih gospodarstev.
K 6. t e z i : Klasifikacijo zemljišč, ki je zahtevana v tej tezi, bo treba
vnesti tudi v zakon o regionalnem prostorskem planiranju oziroma v zakon
o urbanističnem planiranju in predvideti, na osnovi kakšne tehnologije in
kriterijev oziroma kako naj se določajo posamezne kategorije zemljišč. V dosedanjih urbanističnih načrtih in programih so bili namreč kriteriji določanja
kmetijskih zemljišč pogosto povsem subjektivni. Subjektivno določanje pa lahko
vpliva na izigravanje obravnavanega zakona. Zato bi bilo potrebno precizirati,
kdo in v kakšnem roku določi kriterije opredeljevanja kmetijskih zemljišč,
zlasti za zemljišča, ki so trajno namenjena kmetijstvu. Pri tem bo treba upoštevati tudi okolnost, da se vrednost naravnega potenciala kmetijskih zemljišč
z družbenimi spremembami marsikje izredno hitro spreminja.
Poleg kmetijskih zemljišč za splošno kmetijsko uporabo in zemljišč, ki so
trajno namenjena kmetijstvu, so v 6. tezi navedena tudi zemljišča za druge
namene — rekreacija, turizem. Ker imajo kmetijska zemljišča poleg rekreacijske tudi lahko nekatere druge nekmetijske funkcije, na primer vodni rezervati, naravovarstvena območja, vojaško pomembna območja itd., bi kazalo
v 6. tezi posebej navesti, da imajo kmetijska zemljišča lahko pomen tudi za
drugo, ki je v odnosu do kmetijske izrabe lahko primarnega ah sekundarnega
pomena. To je pomembno, ker imamo lahko kmetijska zemljišča, na katerih so
pogoji za kmetijsko izrabo manj ugodni in je zato kmetijska obdelava lahko
sekundarnega pomena. Na takih zemljiščih, to je na drugih nekmetijskih zemljiščih, ni mogoče upoštevati načela največje kmetijske — gospodarske koristi.
To načelo širših družbenih koristi kmetijskih zemljišč bi zato v zakonu lahko
dobilo ustreznejše mesto. S tem je možno tudi jasneje podpreti predlagane
spremembe glede zemljiškega maksimuma v hribovskih oziroma gorskih območjih in nekatere druge ukrepe.
K 9. t e z i : Komisija meni, da je to tezo treba spremeniti oziroma dopolniti, ker se kmetijska zemljišča danes v mnogih primerih ne urejajo v skladu
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s 5. in 6. tezo, ker lastnik ni več zainteresiran za kmetijsko gospodarjenje zaradi
možnosti boljšega zaslužka v nekmetijstvu, ali pa zaradi ostarelosti članov
gospodarstva in njihove nezmožnosti za fizično delo. Proti takim gospodarstvom
ne bo mogoče postopati po določbah 9. teze in je zato zaželeno, da ne bi določbe
te teze uporabljali tudi proti primerom, ki že tako predstavljajo socialne
probleme.
K 11. tezi: Pri vsaki spremembi namembnosti kmetijskega zemljišča
menimo, da bi moral sodelovati tudi pristojni urbanistični organ, ker je ta po
zakonu o varstvu narave pooblaščen za varstvo okolja.
K 12. t e z i : Potrebno je jasneje opredeliti, na kakšen način naj se
razrešijo eventualni konflikti pri nameravanih posegih na kmetijska zemljišča.
Ce se namreč ugotovi, kot določa ta teza, da so bila kršena načela iz 4. in
6. teze oziroma ni bil upoštevan postopek iz 11. teze, ima republiški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo pravico zahtevati naknaden pretres urbanističnega programa. Pri tem pa 4. in 6. teza, kot je že navedeno v pripombi
k tezi 6, dopuščata preveč subjektivne presoje, kaj je sploh kmetijsko zemljišče in je zato pričakovati nejasnosti pri razreševanju posameznih konfliktov.
K 14. t e z i : Definicija kmeta v tej tezi je nejasna, zato je treba kmeta
jasneje opredeliti. Opredelitev pa naj temelji predvsem na načelu osebnega dela
na kmetijskem zemljišču.
K 15. tezi : Komisija meni, da naj bi bile agrarne zemljiške operacije
dokument, ki mora iti tudi v razgrnitev ter v obravnavo javnosti, s čimer bi
podružbljali interes za okolje. Komisija meni, da morajo biti agrarne zemljiške
operacije tudi v skladu z družbenimi načrti za razvoj kmetijstva.
K 54. tezi : Glede na določbo petega odstavka te teze meni komisija,
da je potrebno ali v tem ali pa v zakonu o gozdovih klasificirati tudi gozdna
zemljišča in jih podobno kot kmetijska varovati v skladu z njihovo funkcijo.
K 85. t e z i : Komisija meni, da je potrebno hribovite in kraške predele
opredeliti na osnovi posebnih kriterijev in pokazateljev, ki naj bi bih vsebovani že v določbah tega zakona.
K 98. tezi : V 2. točki te teze je treba naložiti kmetijskemu inšpektorju,
da lahko prepove izkoriščanje kmetijskega zemljišča v kakšen drug namen, ne
pa za kmetijsko proizvodnjo, če tako izkoriščanje po zakonu ali predpisu, izdanem na podlagi zakona oziroma tudi na osnovni prostorske dokumentacije ni
dovoljeno.
Komisija predlaga pristojnima zboroma, da sprejmeta predlog za izdajo
zakona o kmetijskih zemljiščih skupaj s predloženimi pripombami.
Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen poslanec inž. Miloš
Polič, za poročevalca gospodarskega zbora pa poslanec inž. Ferdo Papič.
Št.: 465-5/72
Ljubljana, 13. 10. 1972
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o skupnih pašnikih
I. Razlogi za izdajo zakona
Po 20. členu ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do
Lil k ustavi SR Slovenije je treba določbe zakona o razpolaganju s premoženjem bivših agrarnih skupnosti (Uradni list SRS, št. 7/65) uskladiti z ustavnimi amandmaji do 31. decembra 1973.
II. Vsebina predloga
Pri tem zakonu gre predvsem za nekatera vsebinska vprašanja, ki zahtevajo
spremembo obstoječe ureditve.
Tako so obstajali spori med pašnimi upravičenci in gozdnimi gospodarstvi,
ki so v enem primeru privedb celo do ustavnega spora. Drugi problemi so
nastali predvsem zaradi neizvajanja zakona, delno pa tudi zaradi pomanjkljivega pravnega režima.
Posebna anketa, izvedena prek občinskih kmetijskih inšpekcij še v letih
1968 in 1969, je pokazala, da je od 21 občin, ki imajo premoženje bivših agrarnih
skupnosti, le 11 občin izdalo odločbe dodelitvi skupnih pašnikov kmetijskim
delovnim organizacijam oziroma krajevnim skupnostim. Samo te so namreč po
sedanjem zakonu lahko upravljale skupne pašnike. V drugih 10 občinah izkoriščajo skupne pašnike pašni upravičenci, ki so mimo zakona sami formirali
pašne odbore.
Marsikje niso bili ali niso bili pravilno določeni skupni pašniki oziroma
nista bila pri tem dovolj objektivno upoštevana predvideni razvoj živinoreje in
gozdnega gospodarstva. Tako je prišlo na predlog kmetijske zadruge Bled in
gozdarsko-kmetijske zadruge Srednja vas v Bohinju ter na pobudo pašnih
upravičencev Selške, Mošenjske in Lipniške planine do ocene ustavnosti
21. člena zakona o gozdovih. Ta določa, da paša v gozdovih ni dovoljena, dovoli
pa se lahko le izjemoma in do poteka določenega roka, če se s tem ne povzroča
večja škoda. Tako dovoljenje se da lahko samo v gozdovih, v katerih se je živina
do 12. 11. 1965 že pasla in le za potrebe skupnih pašnikov (12. člen zakona
o razpolaganju s premoženjem bivših agrarnih skupnosti), drugim živinorejcem
pa le, če bi takojšnja odprava paše povzročila zmanjšanje števila živine, ki jo
redijo. Sploh se pa ne sme paša dovoliti v varovalnih in nekaterih drugih
gozdovih oziroma gozdnih zemljiščih, niti paša koz in konj.
Ustavno sodišče SRS je v svojem obširnem aktu (Uradni list SRS, št. 26/70)
odločilo, da določbe cit. 21. člena sicer ne nasprotujejo ustavi, daje se jim pa
pri uporabi smisel, ki je v nasprotju z ustavo. Smisel te določbe je namreč
v tem, da se določba o prepovedi paše nanaša le na gozdove izven skupnih
pašnikov, in sicer potem, ko so bili ti skupni pašniki že določeni in dodeljeni
na podlagi zakona o razpolaganju s premoženjem bivših agrarnih skupnosti
zadrugam oziroma krajevnim skupnostim z dokončnimi pravnomočnimi odločbami. V obsegu skupnega pašnika spadajo namreč tudi tiste gozdne površine, ki
so bile ob ustanovitvi skupnega pašnika obremenjene s trajno oziroma na
ustrezno daljše časovno obdobje vezano pašno služnostjo.
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Ustavno sodišče tudi ugotavlja, da se izjemna začasna pašna dovoljenja po
cit. 21. členu nanašajo le na tiste primere, ki ne spadajo v okvir pravnih razmerij, ki bi morala biti urejena oziroma ki jih je treba še urediti v postopku
in pod pogoji, določenimi z zakonom o razpolaganju s premoženjem bivših
agrarnih skupnosti.
V obrazložitvi svoje odločitve ugotavlja ustavno sodišče, da je zakon o razpolaganju v odnosu do zakona o gozdovih specialni zakon, kar pomeni, da je
treba pri uporabi 21. člena zakona o gozdovih obvezno upoštevati določbe tega
specialnega zakona. Predstavniki skupščine SRS so pri tem tudi pojasnili, da
so bile določbe o prepovedi paše in o izjemnih začasnih dovoljenjih uvrščene
v zakon o gozdovih ob predpostavki, da so bili pravni odnosi v zvezi z ustanovitvijo in ureditvijo skupnih pašnikov že urejeni oziroma vsaj pretežno urejeni po zakonu o razpolaganju s premoženjem bivših agrarnih skupnosti.
Skratka, ustavno sodišče je v konkretnem primeru ugotovilo, da vprašanje skupnih pašnikov ni bilo rešeno v celoti in da čaka še znatno število
pašnogozdnih območij, katerih ureditev je še vedno sporna. Razen tega odločbe
o določitvi obsega in o dodelitvi skupnih pašnikov niso v zadostni meri upoštevale dejanskih pašnih potreb tistih območij, s katerih se je poprej živina že
pasla, in ne predvidenega razvoja živinoreje.
Vendar kaže življenje, da tudi obstoječa pravna ureditev v celoti ne
ustreza oziroma da se nekatere določbe zakona ne izvajajo, ker niso dovolj
življenjske.
Tako dodeli po sedanjem zakonu občinska skupščina skupni pašnik ali
kmetijski organizaciji združenega dela ah pa krajevni skupnosti. Kmetijska
organizacija združenega dela, bodisi da je to kmetijski kombinat ali pa kmetijska zadruga, ni povsod zainteresirana na skupnem pašniku. Krajevne skupnosti se pa posvečajo predvsem komunalnim potrebam svojega območja in
večkrat že glede na ta njihov značaj ni oportuno, da gospodarijo s skupnimi
pašniki.
Sedanji zakon sicer določa, da mora kmetijska organizacija združenega
dela v svojem osnovnem načrtu za izkoriščanje kmetijskega zemljišča, krajevna skupnost pa v posebnem pravilniku predvideti ukrepe za to-, da se na
skupnem pašniku prepreči uničevanje, izpiranje in zakraševanje tal, da uporaba
ne presega zmogljivosti zemljišč in da se zemljišča in naprave na skupnem
pašniku redno vzdržujejo in zboljšujejo (gnojenje, čiščenje, trebljenje, vzdrževanje stavb in poti ter podobno). Kmetijska organizacija oziroma krajevna
skupnost mora v okviru zmogljivosti skupnega pašnika zagotoviti neogibno
potrebno pašo tudi zasebnim kmečkim gospodarstvom z območja, kateremu je
skupni pašnik namenjen. Ce paše ni mogoče zagotoviti potrebam vseh pašnih
interesentov, določa zakon prioritetni ired paše, tako da smejo pasti v prvi
vrsti tisti, ki imajo rodovniško plemenska živino, nato tisti, ki imajo mlado
živino in krave molznice, in šele nazadnje tisti, ki imajo drugo živino.
Zakon pa ne določa za neizpolnjevanje teh pogojev nikakih sankcij. Zlasti
tudi ni v zakonu določbe, na podlagi katere bi bilo mogoče kmetijski organizaciji združenega dela oziroma krajevni skupnosti skupni pašnik odvzeti, če se
ne bi ravnala po navedenih pogojih. Vse to do sprejema amandmajev k ustavi
SFRJ, zlasti amandmaja XXX, tudi ni bilo mogoče.
V praksi povzroča težave tudi določba 18. člena sedanjega zakona, po
kateri je določena v korist skupnega pašnika, pa tudi v korist kmetijskih gospodarstev, ki so last udeležencev bivših agrarnih skupnosti oziroma njihovih
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pravnih naslednikov, služnost v breme gozdov, s katerimi gospodarijo organizacije združenega dela. Tako ima skupni pašnik pravico dobivati iz teh gozdov
tehnični les, drva in steljo, kolikor ne more kriti svojih potreb iz zemljišč, ki
so vključena v skupni pašnik. Za posamezna kmečka gospodarstva je ta služnostna pravica še bolj zožena. Zakon jim priznava to pravico le, če jim je to
neogibno potrebno in bi bilo brez tega njihovo redno gospodarjenje ogroženo.
Pri tem je treba upoštevati, da je bila na podlagi prejšnjega zakona o upravljanju in gospodarjenju s premoženjem bivših agrarnih skupnosti (Uradni list
LRS, št. 7/56) izdana posebna uredba za izvrševanje zakona (Uradni list LRS,
št. 27/57). Po 33. členu te uredbe je moral organ skupnega pašnika vsako leto
posebej pri občini vložiti prošnjo za dodelitev lesa in izkazati potrebe po lesu.
Zasebna kmečka gospodarstva so pa imela po 34. členu uredbe pravico, da
zaprosijo za les oziroma steljo najpozneje do 8. 2. 1958 oziroma v šestih mesecih
po pravnomočnosti odločbe o tem, katero premoženje je postalo po zakonu
o agrarnih skupnostih (iz 1. 1947) splošno ljudsko premoženje, če taka odločba
ob uveljavitvi uredbe (8. 8. 1957) še ni bila izdana. Kdor v tem roku ni vložil
prošnje, je izgubil pravico do lesa oziroma stelje. Zakon iz 1. 1965 je uredbo
odpravil. Pri tem se je štelo, da je rok za uveljavitev navedenih služnostnih
pravic za zasebna gospodarstva potekel in da so pridobila pravico do lesa
oziroma stelje le tista gospodarstva, ki st> pravočasno vložila prošnjo, da pa je
skupnim pašnikom ta pravica ostala.
Težave pri izvajanju teh pravic obstoje v tem, da velja za gozdove, ki so
s temi služnostmi obremenjeni, režim zakona o gozdovih, zlasti gozdnogospodarski načrt, ki dovoljuje letno določen posek, da so gozdovi po obstoječem
zakonu še osnovna sredstva organizacije, ki gospodari z gozdovi, da pa ni dolžan
skupni pašnik oziroma zasebno gospodarstvo plačati niti biološke amortizacije
in stroškov poseka ipd. Spremeniti bo treba tudi določbo 13. člena (2. in
3. odst.) sedanjega zakona, da odloča o dodelitvi skupnega pašnika v primeru
spora med občinami okrajna skupščina oziroma izvršni svet, če bi bil skupni
pašnik na območju dveh okrajev.
Glede na navedene probleme bo treba dosedanjo ureditev spremeniti z naslednjimi določbami:
1. na zahtevo pašnih interesentov na območju skupnega pašnika ali organizacije, ki gospodari z gozdovi na območju skupnega pašnika, mara za kmetijstvo pristojni svet občinske skupščine na novo določiti obseg skupnega pašnika. Zahteva za revizijo bi morala biti vložena najkasneje šest mesecev po
uveljavitvi novega zakona (predlog v 19. tezi);
2. ne glede na revizijo sedanjih odločb morajo biti izdane odločbe o območju, za katero je skupni pašnik namenjen, o obsegu skupnega pašnika in o njegovi dodelitvi povsod tam, kjer te odločbe sploh niso bile izdane, in to v enem
letu od uveljavitve zakona (predlog v 20. tezi);
3. odločbe o določitvi skupnega pašnika morajo biti izdane po predhodnem
zaslišanju pašnih interesentov (predlog v 2. odst. 11. teze);
4. pašni interesenti naj bi imeli v šestih mesecih po uveljavitvi zakona
pravico zahtevati, da se dodeli skupni pašnik kmetijski zadrugi, obratu za
kooperacijo ali pašni skupnosti, ustanovljeni po predpisih zakona o združevanju
kmetov, če je bil pašnik dodeljen krajevni skupnosti ali pa kmetijski organizaciji, pa ga ta ne izkorišča oziroma ga ne izkorišča v skladu s predpisi (predlog
v 21. tezi).
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O dodelitvi skupnega pašnika naj bi prav tako kot o njegovem obsegu
in o območju odločal za kmetijstvo pristojni svet občinske skupščine. Če ležijo
zemljišča, ki so vključena v skupni pašnik, na območju dveh ali več občin,
odloča o teh vprašanjih svet občine, na območju katere leži pretežni del zemljišč
po poprejšnjem zaslišanju svetov drugih občin (predlog v 13. tezi).
Ob novi dodelitvi skupnega pašnika naj bi imela organizacija, ki je do
takrat razpolagala s skupnim pašnikom, pravico do odškodnine za tista sredstva,
vložena v skupni pašnik, ki so trajno povečala njegovo vrednost. Odškodnino
bi morala po odločbi o odvzemu plačati organizacija, kateri se pašnik dodeli
(predlog v 22. tezi);
5. kolikor imajo skupni pašnik ali zasebna kmečka gospodarstva pravico
do lesa oziroma stelje v gozdovih, s katerimi gospodari organizacija združenega
dela, imajo ta organizacija ali pašni interesenti pravico, da predlagajo v šestih
mesecih po uveljavitvi zakona novo ureditev svojih služnosti.
Pri tem naj pristojni organ občinske skupščine skuša doseči med prizadetimi sporazum na ta način, da odstopi organizacija, ki gospodari s takim
gozdom, skupnemu pašniku del gozda, služnost pa se odpravi ah uredi na
drug ustrezen način. Kolikor upravni organ v roku šestih mesecev po danem
predlogu ne bi mogel doseči sporazumne rešitve, naj bi o zadevi odločilo občinsko sodišče v nepravdnem postopku tako, da bi odpravilo služnost, upravičencem pa priznalo odškodnino po merilih, ki veljajo v razlastitvenem postopku (predlog v 23. tezi);
6. ker ureja zakon določitev in dodelitev skupnih pašnikov ter način gospodarjenja na teh pašnikih, naj bi se kratko imenoval »zakon o skupnih pašnikih«;
7. druge spremembe sedanjega zakona naj bi bile le redakcijskega in terminološkega značaja.
III. Obveznosti, če bi bil zakon sprejet
Uskladitev oziroma sprememba zakona nalaga sicer izdajo novih odločb
določitvi in dodelitvi skupnih pašnikov ter omogoča, da se obstoječim uporabnikom odvzamejo. Vendar gre pri tem predvsem za doslednejše izvajanje že
sedanjega zakona in ne bo povzročilo občutnejših novih finančnih ali drugih
obveznosti.

POROČILA
Odbor za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora je na seji
dne 12. oktobra 1972 obravnaval predlog za izdajo zakona o skupnih pašnikih,
ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da predlog za izdajo zakona o skupnih
pašnikih, čeprav vsebuje nekatera nova določila glede določitve in dodelitve
skupnih pašnikov, kakor tudi glede odvzema obstoječim uporabnikom, v bistvu
pomeni dopolnitev in uskladitev sedanjega zakona o razpolaganju s premoženjem bivših agrarnih skupnosti z ustavnimi amandmaji.
S predlagano ureditvijo in načeli, na katerih naj zakon temelji, se odbor
strinja, v obravnavi posameznih določil pa so bila v razpravi izražena naslednja
mnenja, stališča in pripombe:
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— ponovno naj se prouči smotrnost, da se kljub pomanjkljivostim skupni
pašniki v vseh primerih dodelijo pašnim skupnostim, namesto krajevnim skupnostim, kot je bilo doslej.
—- Nesmotrno je, da kmetijci pasejo živino v gozdovih. Glede teh pravic
odbor meni, da jih je treba urediti v skladu z zakonom o gozdovih.
— Določilo, da je potrebno poslopja in naprave odstraniti s skupnih pašnikov, če jih pašni upravičenci več ne uporabljajo, je potrebno proučiti stališča
varstva pokrajine. Odbor meni, da bi v takšnih primerih pred dokončno odločitvijo morali dobiti mnenje pristojnih organov za varstvo okolja oziroma organov za spomeniško varstvo.
Odbor za proizvodnjo in blagovni promet predlaga gospodarskemu zboru,
da sprejme predlog za izdajo zakona o skupnih pašnikih skupaj z mnenji in
predlogi, ki jih je dal odbor.
Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Ferda Papiča.
St.: 465-6/72
Ljubljana, 13. 10. 1972

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora — poročilo
z dne 16. 10. 1972, št. 465-6/72
Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
3. 10. 1972, št. 465-6/72.

Komisija za varstvo okolja skupščine SR Slovenije je na seji 12. 10. 1972
razpravljala o predlogu za izdajo zakona o skupnih pašnikih, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet.
Komisija je obravnavala predloženi zakon z aspekta varovanja krajine in
okolja in se strinjala s potrebnostjo tega zakona ter z načeli, na katerih naj
temelji.
V podrobni razpravi o tezah za zakon pa predlaga naslednji pripombi:
K 15. t e z i : V drugem odstavku naj se določi, da je treba s skupnim
pašnikom gospodariti tako, da se prepreči poleg uničevanja, izpiranja in zakraševanja tal tudi spreminjanje krajine.
K 17. t e z i : Potrebna je določba, da naj pristojni upravni organ občine,
ko odloča o odstranitvi posameznih objektov, upošteva pri tem tudi zahteve
urbanističnih dokumentov, izdelanih za taka področja.
Komisija predlaga pristojnima zboroma, da sprejmeta predlog za izdajo
zakona o skupnih pašnikih s predloženimi pripombami.
Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen poslanec inž. Miloš
Polič, za poročevalca na seji gospodarskega zbora pa poslanec inž. Ferdo Papič.
St.: 465-6/72
Ljubljana, 13. 10. 1972
40
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OSNUTEK ZAKONA
o prekrških
Prvi del
MATERIALNOPRAVNE DOLOČBE
I. poglavje
TEMELJNE DOLOČBE
1. člen

(1) Prekrški so z zakonom in drugimi predpisi določene kršitve javnega
reda, za katere so predpisane kazni in varstveni ukrepi.
(2) Kazni in varstvene ukrepe za prekrške izrekajo državni organi, ki jih
določa ta zakon.
2. člen
(1) Za prekršek se sme kaznovati samo takrat, če je bil z zakonom ali
s kakšnim drugim predpisom določen in če je bila zanj predpisana kazen, še
preden je bil storjen.
(2) Ce se po storjenem prekršku spremeni predpis o prekršku, se uporabi
predpis, ki je milejši za storilca.
3. člen
(1) Predpisi o prekrških se lahko izdajajo:
1) z zakonom;
2) z uredbo in odlokom izvršnega sveta;
3) s pravilnikom in odredbo republiškega sekretarja, kadar je z zakonom
posebej pooblaščen, da predpiše prekrške, v mejah pooblastil, ki mu jih daje
tak zakon;
4) z odlokom občinske skupščine.
(2) Za določbe o prekrških, ki jih predpišejo republiški sekretarji v svojih
pravilnikih in odredbah, je treba poprej dobiti mnenje republiškega sekretariata za pravosodje in občo upravo.
4. člen
(1) Državni organi iz 3. člena tega zakona smejo predpisovati kazni in
varstvene ukrepe samo za kršitve predpisov, ki jih sami izdajo v mejah svoje
pristojnosti, določene z ustavo, zakoni in drugimi splošnimi predpisi.
(2) Državni organ, ki ima pravico predpisovati kazni in varnostne ukrepe
za prekrške, ne sme te pravice prenesti na druge državne organe.
(3) Občinska skupščina ne sme prenesti te pravice na svoje organe.
5. člen
Predpisi o prekrških veljajo na območju družbenopolitične skupnosti, katere organ jih je izdal.
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6. člen
(1) Za prekrške se smeta predpisati denarna kazen in kazen zapora.
(2) Za posamezen prekršek se lahko predpiše tako denarna kazen kot tudi
kazen zapora, vendar samo alternativno.
(3) Kjer zakon tako določa (34. člen), se sme storilcu prekrška namesto
predpisane denarne kazni ali zapora izreči ukor.
7. člen
(1) Z zakonom, oziroma uredbo ali odlokom izvršnega sveta se lahko predpiše denarna kazen:
1) za posameznika od 20 do 10 000 din ;
2) za pravno osebo od 100 do 100 000 din.
(2) S predpisom iz prejšnjega odstavka tega člena se lahko predpiše za
prekršek denarna kazen, ki sorazmerno ali kako drugače ustreza dani podlagi.
8. člen
Z odlokom občinske skupščine oziroma s pravilnikom ali odredbo republiškega sekretarja se lahko predpiše denarna kazen:
1) za posameznika do 5000 din;
2) za pravno osebo do 50 000 din..
9. člen
Denarne kazni, plačane za prekrške, so dohodek republike.
10. člen
(1) Kazen zapora se sme predpisati samo z zakonom. Predpisana kazen ne
more biti krajša kot 1 dan in ne daljša kot trideset dni.
(2) Z zakonom se sme predpisati za hujše prekrške zoper varnost občanov
in za druge hujše kršitve javnega reda, kot tudi za nujne prekrške zoper prometno varnost, kazen zapora do 2 mesecev.
Varianta:
(1) Kazen zapora se sme predpisati samo z zakonom.
(2) Predpisana kazen ne more biti krajša kot en dan in ne daljša kot
šestdeset dni.
11. člen
(1) Z zakonom se smejo poleg zaporne ali denarne kazni predpisovati kot
varstveni ukrepi: odvzem predmetov, ki so bih uporabljeni za prekršek ali
pridobljeni s prekrškom ali nastali s prekrškom; odvzem premoženjske koristi;
odvzem dovoljenja za opravljanje poklica ali dejavnosti za dobo do enega leta;
odvzem vozniškega dovoljenja za dobo do enega leta oziroma prepoved vožnje
osebi, ki ima tuje vozniško dovoljenje, za dobo do enega leta (varianta: do
treh let); odvzem dovoljenja za posest in nošenje orožja za dobo do treh let;
odstranitev tujca iz Jugoslavije za dobo do dveh let; obvezno zdravljenje
alkoholikov.
40*
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(2) Z zakonom se smejo predpisati tudi drugi varstveni ukrepi in določiti,
da se smejo nekateri predpisani varstveni ukrepi uporabiti samostojno tudi
brez izreka kazni.
12. člen
(1) Prekršek je lahko izvršen s storitvijo ali z opustitvijo.
(2) Prekršek je storjen z opustitvijo, če je storilec opustil dejanje, ki bi
ga bil moral storiti.
13. člen
Prekršek je storjen takrat, ko je storilec delal ali bi bil moral delati
ne glede na to, kdaj je nastala posledica.
14. člen
Prekršek je storjen na kraju, kjer je storilec delal ali bi bil moral delati,
če ni s tem zakonom (drugi odstavek 15. člena) ali s predpisom o prekršku
določeno drugače.
15. člen
(1) Prekršek se kaznuje samo takrat, če je bil storjen na ozemlju SR
Slovenije, kolikor z zveznim predpisom ni drugače določeno.
(2) Prekršek je storjen na ozemlju SR Slovenije, če je storilec tu delal
ali bi moral delati, ali pa če je tu nastala posledica.
(3) Predpisi o prekrških, ki veljajo v SR Sloveniji, se uporabljajo proti
vsakomur, kdor stori prekršek zunaj območja SR Slovenije na ladji, ki je
vpisana v domači luki ali na zrakoplovu, ki ima matično letališče v SR
Sloveniji.
II. poglavje
ODGOVORNOST IN KAZNOVANJE ZA PREKRŠEK
16. člen
(1) Ni odgovoren za prekršek, kdor ga stori v trajni ali začasni duševni
motnji ali duševni zaostalosti, če se zaradi takega stanja ni mogel zavedati
pomena svojega dejanja oziroma opustitve ali če ni mogel imeti v oblasti
svojega ravnanja.
(2) Ce je bil prekršek storjen v pijanosti, to ne izključuje odgovornosti
storilca.
17. člen
Za odgovornost zadostuje malomarnost storilca, razen če ni s predpisom
o prekršku določeno, da se kaznuje samo za naklep.
18. člen
(1) Pravna oseba je lahko odgovorna za prekršek, če je v predpisu o prekršku tako določeno.
(2) Za prekršek je pravna oseba odgovorna, če je prišlo do njega z dejanjem
ali opustitvijo dolžnega nadzorstva s strani organa upravljanja ali odgovorne
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osebe ali z dejanjem koga drugega, ki je bil upravičen ravnati v imenu
pravne osebe.
(3) Družbenopolitične skupnosti, krajevne skupnosti in državni organi ne
morejo biti odgovorni za prekršek.
19. člen
(1). Za prekršek pravne osebe odgovarja tudi odgovorna oseba pravne
osebe.
(2) Odgovorna oseba po tem zakonu je oseba, kateri je poverjeno določeno
področje dela (direktor, upravnik, vodja komercialne službe, knjigovodja,
blagajnik, skladiščnik idr.).
(3) Odgovornost odgovorne osebe za prekršek je podana, če je do prekrška
prišlo z njenim dejanjem ali z njeno opustitvijo.
(4) Odgovornost odgovorne osebe za prekršek ne preneha zato, ker ji je
prenehalo delovno razmerje v pravni osebi, in tudi ne zato, ker ni več mogoče
kaznovati pravne osebe, ki je prenehala.
20. člen
Za prekršek pravne osebe in njene odgovorne osebe se sme predpisati samo
denarna kazen.
21. člen
Zoper osebe, ki uživajo diplomatsko imuniteto, se postopek za prekršek
ne vodi in se zoper nje tudi en izrekajo kazni.
22. člen
(1) Ni prekršek dejanje, ki je bilo storjeno v silobranu ah v skrajni sili.
(2) Za prekršek ni odgovoren, kdor je dejanje storil pod vplivom sile,
grožnje ali prisilitve ali je bil ob storitvi prekrška v dejanski zmoti, da je
njegovo dejanje dovoljeno.
23. člen
Neznanje predpisov, ki določajo prekrške, nikogar ne opravičuje.
24. člen
(1) Kdor koga z naklepom napelje ali mu pomaga, da stori prekršek, se
kaznuje, kot da bi ga bil sam storil.
(2) Glede na naravo prekrška ter način in okoliščine napeljevanja ali
pomoči in glede na stopnjo odgovornosti napeljevalca ali pomagača se sme
postopek zoper njiju ustaviti.
(3) Napeljevalec in pomagač se ne kaznujeta, če prekršek ni bil storjen.
25. člen
Kdor je bil v kazenskem postopku ali v postopku za gospodarski prestopek
spoznan za krivega dejanja, ki ima tudi znake prekrška, ne more biti zanj
kaznovan v postopku o prekršku.
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III. poglavje
UPORABA KAZNI IN VARSTVENIH UKREPOV ZA PREKRŠKE
26. člen

(1) Če se izreče denarna kazen, se v odločbi o prekršku določi tudi rok,
v katerem, mora biti plačana; ta rok ne sme biti krajši kot petnajst dni in ne
daljši kot tri mesece, računano od dneva, ko je odločba o prekršku postala
pravnomočna.
(2) Organ, ki je izdal odločbo o prekršku na prvi stopnji, lahko v opravičenih primerih dovoli, da se denarna kazen plača v obrokih. Tedaj določi
ta organ tudi način odplačevanja in rok plačila. Ta rok ne sme biti daljši kot
šest mesecev, če ni s posebnim zakonom drugače določeno.
27. člen
(1) Če kaznovani ne plača denarne kazni v določenem roku, se mu kazen
spremeni v zapor. O spremembi denarne kazni v zapor se izda posebna odločba.
(2) Če je za prekršek izrečena večja denarna kazen kot 1000 dinarjev, se
izterja prisilno. Če pa denarne kazni za tak prekršek ni mogoče prisilno izterjati
niti dotlej, ko ostaja le še šest mesecev do izteka roka, ko bi bila izvršitev
kazni zastarana, se denarna kazen oziroma ostanek neizterjane denarne kazni
spremeni v zapor.
(3) Če ne plača v določenem roku denarne kazni kaznovani podoficir, oficir
ali vojaški uslužbenec, se kazen izterja prisilno.
(4) Če kaznovana pravna oseba ne plača denarne kazni v določenem roku,
se kazen izterja prisilno.
28. člen
(1) Pri spremembi denarne kazni v zapor se računa vsakih začetih 30 din
za 1 dan zapora, vendar pa kazen zapora ne sme biti daljša kot 60 dni.
(2) Če je za prekršek poleg denarne kazni predpisana alternativno tudi
kazen zapora, katere največja mera je manjša kot 30 dni, tedaj zapor, v katerega se spremeni izrečena dnama kazen, ne sme presegati največje mere zapora, ki je predpisana za tak prekršek.
(3) Če plača kaznovani samo del denarne kazni, se mu ostanek sorazmerno
spremeni v zapor.
(4) Prestajanje zapora, v katerega je bila spremenjena denarna kazen,
preneha, če kaznovani plača ostanek denarne kazni po vštetju tistega njenega
dela, ki ustreza prestanemu zaporu.
29. člen
Kazen zapora se izreka na cele dneve.
30. člen
Organ, ki izda odločbo o prekršku, odmeri storilcu kazen v mejah, ki jih
določa predpis, s katerim je za ta prekršek predpisana kazen. Pri tem upošteva
vse okoliščine, ki vplivajo na odmero večje ali manjše kazni (obteževalne in

olajševalne okoliščine), zlasti pa: težo storjenega prekrška in njegove posledice,
okoliščine, v katerih je bil prekršek storjen, in pa stopnjo odgovornosti, osebne
razmere in obnašanje storilca po storjenem prekršku.
31. člen
Pri odmeri denarne kazni je treba upoštevati tudi storilčeve premoženjske
razmere.
32. člen
Kadar ima državni organ izbiro med denarno kaznijo ali zaporom, izreče
kazen zapora, če ima prekršek hujše posledice in če kaže na večjo stopnjo storilčeve odgovornosti. To mora pristojni organ utemeljiti v odločbi o prekršku.
33. člen
Organ, ki je pristojen za postopek, lahko storilcu odmeri kazen pod predpisano najnižjo mero določene vrste kazni, ali pa namesto zapora izreče denarno kazen, če spozna, da prekršek ni povzročil hujših posledic, obstojijo pa
take olajševalne okoliščine, da se da tudi z omiljeno kaznijo doseči namen
kaznovanja. Tako omiljena kazen pa se ne sme znižati pod splošno najmanjšo
zakonito mero za tisto vrsto kazni.
34. člen
Ce je prekršek glede na okoliščine, v katerih je bil storjen, neznatnega
pomena, ce m povzročil nobenih ah pa samo očitno neznatne posledice, ah če
obstojijo druge okoliščine, ki precej zmanjšujejo odgovornost storilca, tako da
se da pričakovati, da se bo v prihodnje varoval prekrškov, tudi če se ne izreče
predpisana kazen, lahko organ, ki je pristojen za postopek, storilcu namesto
denarne kazni ah zapora izreče ukor.
35. člen
,. W Kadar je prekršek v tem, da ni bila izpolnjena predpisana obveznost,
a i je bila z njim storjena škoda, ki se ugotavlja po predpisanem ceniku oziroma po predpisani ceni, lahko organ, ki je pristojen za postopek, ustavi postopek, ce storilec pred odločitvijo o prekršku izpolni predpisano obveznost ali
povrne storjeno škodo in če je glede na naravo prekrška, osebne lastnosti
s ori ca m glede na okoliščine, v katerih je bil prekršek storjen, mnenja da
se bo storilec v prihodnje varoval prekrškov, tudi če ne izreče predpisane kazni.
(2) Prav tako lahko organ, ki je pristojen za postopek, oe je glede na
naravo prekrška, osebne lastnosti storilca in glede na okoliščine, v katerih je
bil prekršek storjen, mnenja, da se bo storilec v prihodnje varoval prekrškov
pred odločitvijo o prekršku pismeno opomni storilca, naj v določenem roku',
i ne sme biti daljši kot trideset dni, izpolni predpisano obveznost oziroma
povrne storjeno škodo in ustavi postopek zoper njega, če ta v tem roku to stori.
36. člen
Kazen ali varstveni ukrep, izrečena za prekršek, se po dveh letih od dneva,
ko sta kazen oziroma varstveni ukrep prestana ah zastarana, ne more več šteti
za obteževalno okoliščino pri odmeri kazni za prekršek, ki je bil storjen po
tem času, razen če ni z zakonom drugače določeno.
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37. člen

Če je storilec z enim. dejanjem storil več prekrškov, se mu izreče kazen
po tistem predpisu, ki določa strožjo kazen.
38. člen
(1) Ce je storilec z več dejanji storil več prekrškov, o katerih še ni izdana
odločba, postopek pa teče pred istim državnim organom, se določi najprej
kazen za vsak posamezen prekršek, nato pa se izrečejo vse tako določene kazni.
Če so te kazni iste vrste, se izreče skupna kazen, ki je enaka seštevku vseh
posameznih določenih kazni. Vendar pa skupna kazen zapora ne sme biti daljša
od 90 dni.
(2) Če se izreče v primeru iz prvega odstavka tega člena za več prekrškov
kazien zapora nad trideset dni in denarna kazen, ne sme zaporna kazen, v katero
se spremeni denarna kazen, skupaj z izrečeno zaporno kaznijo presegati štirih
mesecev.
39. člen
(1) Odvzem predmetov, ki so bili uporabljeni za prekršek; pridobljeni s
prekrškom ah pa so nastali s prekrškom, se sme izreči kot varstveni ukrep le,
če so ti predmeti storilčeva last.
(2) Predmeti iz prvega odstavka tega člena se smejo vzeti tudi takrat,
kadar niso storilčeva last, če to terjajo splošna varnost ah razlog javne morale, kot tudi v drugih primerih, ki jih določa poseben zakon. S tem pa ni
prizadeta pravica drugih, terjati od storilca odškodnino.
(3) Organ, ki izda odločbo o prekršku, določi z njo v skladu s posebnimi
predpisi, ah naj se vzeti predmeti uničijo ali prodajo ali pa izročijo ustrezajoči
organizaciji.
(4) Vzeti predmeti se prodajo po predpisih, ki veljajo za davčno izvršbo,
če ni s posebnimi predpisi drugače določeno.
(5) Denar za prodane predmete, ki so storilčeva last, je dohodek republike.
(6) Denar za prodane vzete predmete, ki niso storilčeva last, se izroči lastniku. Če je lastnik neznan in se ne zglasi niti v enem letu, postane dobljeni
denar dohodek republike.
40. člen
Zaporna kazen se ne sme izreči nosečnici po treh mesecih nosečnosti in ne
materi, dokler otrok ni star eno leto oziroma dokler ne preteče šest mesecev
od poroda, če je bil otrok mrtvorojen.
IV. poglavje
ODGOVORNOST IN KAZNOVANJE MLADOLETNIKOV
41. člen
(1) Ni odgovoren za prekršek, kdor še ni bil star štirinajst let, ko ga je
storil.
(2) Če takšen stori prekršek, se na to opozorijo njegovi starši oziroma
skrbnik, da uporabijo vzgojne ukrepe.
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42. člen
(1) Če stori prekršek mladoletnik, ki še ni star šestnajst let, ustavi organ,
ki je pristojen za postopek, postopek zoper njega in ga samo opomni, naj v
prihodnje ne dela več prekrškov.
(2) Glede na naravo prekrška, osebne lastnosti mladoletnika in glede na
okoliščine, v katerih je bil prekršek storjen, lahko organ, ki je pristojen za
postopek, ustavi postopek tudi zoper mladoletnika, ki je že star šestnajst let,
in ga samo opomni, naj v prihodnje ne dela več prekrškov.
(3) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena opozori organ,
ki je pristojen za postopek, na to mladoletnikove starše oziroma skrbnika in
šolski zavod, v katerem se mladoletnik šola, da uporabijo vzgojne in disciplinske ukrepe.
43. člen
(1) Denarna kazen in kazen zapora se smeta izreči samo zoper mladoletnika, ki je že star šestnajst let.
(2) Z zaporom se sme kaznovati mladoletnik le izjemoma, če se ugotovi,
da je treba glede na naravo prekrška in njegove osebne lastnosti uporabiti to
kazen. Zapor ne sme biti daljši kot petnajst dni, bodisi da se izreče neposredno,
ali pa da se denarna kazen spremeni v zapor.
(3) Preden se mladoletniku izreče kazen, je treba dobiti mnenje pristojnega
skrbstvenega organa.
44. člen
S predpisom o prekršku se lahko določi, da se starši oziroma skrbnik mladoletnika, ki stori tak prekršek, kaznuje z denarno kaznijo, če so zanemarili
svojo dolžnost in niso skrbeli za mladoletnika.
V. poglavje
ZASTARANJE
45. člen
(1) Postopek za prekršek ni dopusten:
1) za prekrške, za katere je predpisana kazen v določenem znesku — organski mandat — če preteče 6 mesecv -od dneva, ko je bil prekršek storjen;
2) za vse ostale prekrške, če preteče 1 leto od dneva, ko je bil prekršek
storjen.
(2) Zastaranje ustavi vsako dejanje pristojnega organa, ki meri za pregon
storilca prekrška. Po vsaki ustavitvi se začne zastaranje znova, vendar pa
postopek za prekršek v nobenem primeru ni več mogoč, ko preteče dvakrat
toliko časa, kot ga določa prvi odstavek tega člena.
(3) Z zakonom se lahko določijo za posamezne prekrške daljši roki kot so
roki iz 1. in 2. odstavka tega člena.
46. člen
(1) Izrečena kazen in varstveni ukrep za prekršek se ne smeta izvršiti, če
preteče od dneva, ko je odločba o prekršku postala pravnomočna:
1) za prekrške, za katere je bila izrečena denarna kazen v določenem
znesku — šest mesecev;
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2) za vse ostale prekrške — eno leto.
(2) Zastaranje ustavi vsako dejanje pristojnega organa, ki meri na izvršitev
kazni ali varstvenega ukrepa. Po vsaki ustavitvi se začne zastaranje znova,
vendar pa se kazen in varstveni ukrep v nobenem primeru ne smeta več izvršiti, ko preteče dvakrat toliko časa, kot ga določa prvi odstavek tega člena.
(3) Z zakonom se lahko določijo za posamezne prekrške daljši roki, kot so
roki iz prvega odstavka tega člena.

Drugi del
POSTOPEK ZA PREKRŠKE
VI. poglavje
TEMELJNA NAČELA POSTOPKA
47. člen
Postopek, določen s tem zakonom, se uporablja za vse prekrške, če ni
s posebnim zakonom za posamezne prekrške določen drugačen postopek.
48. člen
(1) Državni organ, ki vodi postopek za prekršek, mora po resnici in do
kraja ugotoviti dejanske okoliščine, ki so pomembne za izdajo odločbe. Enako
skrbno mora preiskati okoliščine, ki obdolženca obremenjujejo, kot tudi okoliščine, ki so mu v korist pri obrambi.
(2) Državni organ, ki vodi postopek o prekršku, mora poskrbeti, da nevednost ali nepoučenost strank ne bo v škodo njihovim pravicam.
49. člen
(1) Preden se izda odločba, mora biti obdolženec zaslišan o zadevi, zaradi
katere teče zoper njega postopek.
(2) Če pravilno povabljeni obdolženec ne pride k zaslišanju in izostanka
ne opraviči, lahko organ, ki je pristojen za postopek, izda odločbo o prekršku
tudi brez njegovega zaslišanja, kadar spozna, da zaslišanje ni potrebno za pravilno ugotovitev dejanskega stanja.
(3) Odločba o prekršku se sme izdati brez zaslišanja obdolženca tudi v
primeru iz 136. člena tega zakona.
50. člen
V postopku za prekršek presoja organ, ki je pristojen za postopek, dokaze
po prostem preudarku.
51. člen
(1) Obdolžencu, ki ne zna slovenskega jezika, je treba omogočiti, da se
s pomočjo tolmača seznani s celotnim gradivom in da sledi postopku.
(2) Obdolženec ima pravico govoriti med postopkom v svojem jeziku.
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52. člen
V postopku za prekršek se obdolženec ne sme pripreti, sme pa se pridržati
ali obdržati pod nadzorstvom, preden se izda odločba o prekršku, vendar samo
takrat, kadar tako določa ta zakon (104./7, 112. in 114. člen).
53. člen
(1) Zoper odločbo o prekršku na prvi stopnji je dovoljena pritožba.
(2) Odločba organa druge stopnje je pravnomočna.
54. člen
Državni organi in organizacije združenega dela, ki opravljajo javna pooblastila, morajo v postopku o prekrških dajati drug drugemu pravno pomoč.
VII. poglavje
SPLOŠNE DOLOČBE POSTOPKA
1. Organi za postopek
55. člen
(1) Postopek o prekrških vodi na 1. stopnji občinski sodnik za prekrške.
(2) Postopek o prekrških na drugi stopnji vodi republiški senat za prekrške.
(3) Sedež republiškega senata za prekrške je v Ljubljani.
(4) Z zakonom se lahko predpiše, da vodi postopek za določene prekrške
tudi kakšen drug organ.
56. člen
Organi za kaznovanje prekrškov so samostojni organi ustrezne družbenopolitične skupnosti ter so za svoje delo odgovorni njeni skupščini.
57. člen
(1) Sodnik za prekrške se voli za osem let in je po preteku tega časa lahko
znova izvoljen.
(2) Če se voli sodnik za prekrške zaradi tega, ker se mu izteka čas, za
katerega je bil izvoljen, se ta sodnik vpiše v predlog kandidatov, če se je
priglasil.
(3) Sodniku za prekrške, ki ni znova izvoljen, preneha sodniška funkcija
po preteku časa, za katerega je bil izvoljen.
(4) Sodniku za prekrške, ki ni znova izvoljen, izplačuje skupščina ustrezne
družbenopolitične skupnosti šest mesecev po prenehanju sodniške funkcije,
kolikor se prej ne zaposli, nadomestilo v višini osebnega dohodka, ki ga je
prejel v zadnjem mesecu pred prenehanjem sodniške funkcije. Cas od prenehanja sodniške funkcije do ponovne zaposlitve, vendar največ šest mesecv, se
prizna v delovno dobo.
58. člen
Za sodnika za prekrške ne more biti izvoljen, kdor je z izvoljenim sodnikom za prekrške v istem organu za kaznovanje prekrškov v zakonski zvezi
ah pa v sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do drugega kolena.
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(1) Če je sodnik za prekrške izločen ali drugače zadržan, ga nadomešča
njegov namestnik.
(2) Namestnika sodnika za prekrške voli skupščina družbenopolitične skupnosti, ki voli tudi sodnika za prekrške, in sicer izmed oseb, ki imajo' strokovno
izobrazbo za sodnika za prekrške.
60. člen
(1) Preden nastopita funkcijo, dasta sodnik za prekrške in namestnik
sodnika za prekrške tole slovesno izjavo. »Izjavljam, da bom funkcijo sodnika
za prekrške opravljal vestno in nepristransko, da bom delal po ustavi in
zakonih ter da bom svoje moči posvetil nadaljnjemu razvoju in uresničevanju
ciljev socialistične družbe in interesom narodov, narodnosti in občanov Socialistične federativne republike Jugoslavije in Socialistične republike Slovenije.«
(2) Sodnik za prekrške in njegov namestnik dasta to izjavo pred predsednikom skupščine družbenopolitične skupnosti, v kateri je sedež sodnika
za prekrške.
61. člen
Sredstva za delo organov za kaznovanje prekrškov se zagotovijo v proračunu ustrezne družbenopolitične skupnosti.
62. člen
(1) Organi za kaznovanje prekrškov spremljajo in proučujejo družbene
odnose in pojave, ki imajo pomen za uresničevanje njihove funkcije, ter obveščajo skupščino ustrezne družbenopolitične skupnosti o uporabi predpisov
o prekrških in o problemih, ki se pojavljajo pri njihovem delu.
(2) Na zahtevo skupščine ustrezne družbenopolitične skupnosti so ji organi
za kaznovanje prekrškov dolžni poročati o svojem delu.
(3) Organi za kaznovanje prekrškov obveščajo delovne in druge organizacije
o negativnih pojavih v teh organizacijah, ki so jih ugotovili pri svojem delu.
63. člen
(1) Delavci pri organih za kaznovanje prekrškov imajo pravico in dolžnosti, da pri uresničevanju samoupravljanja urejajo notranje odnose v organu
skladno z zakonom o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih v SR
Sloveniji.
(2) Določbe zakona o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih
v SR Sloveniji se glede disciplinske odgovornosti ne uporabljajo za sodnike
za prekrške.
64. člen
(1) Občinskega sodnika za prekrške voli in razrešuje občinska skupščina.
(2) Število sodnikov za prekrške določi občinska skupščina.
65. člen
(1) Dvoje ah več občin ima lahko skupnega sodnika za prekrške in njegovega namestnika.
(2) Skupnega sodnika za prekrške volijo in razrešujejo ter mu določajo
sedež skupščine občin, na katerih območju opravlja sodnik za prekrške svojo
funkcij o.
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(3) Skupni sodnik za prekrške je izvoljen, če so ga izvolile vse prizadete
občinske skupščine, razrešen pa je, če ga je razrešila le ena izmed njih.
(4) Določbe drugega in tretjega odstavka tega člena veljajo tudi za namestnika skupnega sodnika za prekrške.
(5) Skupni sodnik za prekrške in njegov namestnik dasta slovesno izjavo
pred predsednikom skupščine družbenopolitične skupnosti, v kateri je sedež
skupnega sodnika za prekrške.
(6) Občine, ki imajo skupnega sodnika za prekrške, zagotavljajo sredstva
za njegovo delo sorazmerno.
66. člen
(1) Če ima občina ali več občin enega sodnika za prekrške, izvoli občinska
skupščina oziroma več občinskih skupščin tudi enega namestnika sodnika za
prekrške.
(2) Če ima občina več sodnikov za prekrške, določi občinska skupščina
enega izmed njih, da vodi in organizira delo v organu ter skrbi za pravočasno
reševanje zadev in drugih nalog v zvezi z delom sodnikov za prekrške.
67. člen
Prosto mesto sodnika za prekrške razpiše občinska kupščina, na območju
katere ima sodnik za prekrške svoj sedež. Razpis se objavi z javnimi sredstvi
za informacije.
68. člen
(1) Za občinskega sodnika za prekrške je lahko izvoljen diplomirani
pravnik, ki ima pravosodni izpit ter izpolnjuje splošne pogoje za delo v državnem organu.
(2) Za sodnika za prekrške je lahko izvoljen tudi tisti, ki ima izobrazbo
iz prejšnjega odstavka, nima pa pravosodnega izpita, pogoj pa je, da ima najmanj dve leti upravne oziroma sodne prakse in da napravi v enem letu po
izvolitvi izpit. Če izpita v tem roku ne napravi, mu preneha funkcija sodnika
za prekrške.
69. člen
(1) Sodnika za prekrške razreši skupščina, ki ga je izvolila.
(2) Sodnik za prekrške se razreši:
1) če sam zahteva razrešitev;
2) če je po svoji privolitvi izvoljen za sodnika za prekrške druge družbenopolitične skupnosti ali postavljen v drugo službo;
3) oe je obsojen na zapor nad šest mesecev ah na milejšo kazen za kaznivo dejanje, zaradi katerega je nevreden, da bi bil sodnik za prekrške;
4) če se ugotovi, da je storil hujšo kršitev dolžnosti sodnika za prekrške
oziroma ugleda sodnika za prekrške ah da je s svojim delom pokazal, da za
to ni zmožen.
(3) Sodnik za prekrške je lahko razrešen, če je skupščina družbenopolitične skupnosti sklenila, da se zaradi manjšega dela zmanjša število sodnikov
za prekrške, kot tudi v primeru, kadar lahko delavcem upravnih organov
preneha delo, ker so izpolnili pogoje za starostno pokojnino.
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Sodnik za prekrške lahko sprejme na prakso diplomirane pravnike, da
si pridobe potrebne strokovne izkušnje v pripravniški dobi.
71. člen
Pri občinskem sodniku za prekrške je za opravljanje administrativnih in
tehničnih opravil potrebno število delavcev.
72. člen
(1) Republiški senat za prekrške:
1) odloča o pritožbah zoper odločbe občinskih sodnikov za prekrške;
2) odpravlja in razveljavlja nezakonite ali nepravilne pravnomočne odločbe
o prekrških, ki so jih izdali občinski sodniki za prekrške v primerih in pod
pogoji določenimi v 163. členu tega zakona;
3) rešuje spore o pristojnosti med občinskimi sodniki za prekrške;
4) odloča o izločitvi občinskih sodnikov za prekrške;
5) opravlja druge zadeve, ki so določene z zakonom,.
(2) Republiški senat za prekrške lahko zahteva od občinskih sodnikov za
prekrške podatke v zvezi z uporabo zakona, podatke o problemih, ki se pojavljajo v postopku in pri odločanju o prekrških ter druge podatke, potrebne
za proučitev posameznih vprašanj, ki se pojavljajo pri njegovem delu.
73. člen
(1) Republiški senat za prekrške opozori občinskega sodnika za prekrške
na pomanjkljivosti, ki jih je opazil pri odločanju o pravnih sredstvih.
(2) Ce se kažejo take pomanjkljivosti pri več občinskih sodnikih za prekrške ali so večjega pomena, sme republiški senat za prekrške opozoriti na
take pomanjkljivosti vse ali samo nekatere občinske sodnike za prekrške.
(3) Pravna mnenja, izražena v pripombah republiškega senata za prekrške,
za občinske sodnike za prekrške niso obvezna.
74. člen
(1) Republiški senat za prekrške ima predsednika senata in potrebno število sodnikov za prekrške.
(2) Število sodnikov za prekrške republiškega senata za prekrške določi
skupščina SR Slovenije.
(3) Predsednika in sodnike za prekrške republiškega senata za prekrške
voli in razrešuje skupščina SR Slovenije na predlog izvršnega sveta.
75. člen
Republiški senat za prekrške odloča v sestavi treh sodnikov za prekrške,
od katerih eden predseduje.
76. člen
O združljivosti funkcije občinskega sodnika za prekrške in sodnika za prekrške republiškega senata za prekrške z opravljanjem kakšne druge službe ali
drugega dela odloča predsednik republiškega senata za prekrške.
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77. člen
(1) Ce se predlaga razrešitev predsednika ali sodnika za prekrške republiškega senata za prekrške po 4. točki drugega odstavka 69. člena tega zakona,
je treba poprej opraviti postopek, v katerem se sodniku omogoči, da se izjavi
o razlogih za razrešitev.
(2) Postopek iz prejšnjega odstavka opravi republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo.
78. člen
(1) Za sodnika za prekrške v republiškem senatu za prekrške se lahko izvoli
diplomirani pravnik, ki ima pravosodni izpit ali izpit za sodnika za prekrške
ter izpolnjuje splošne pogoje za delo v državnem organu.
(2) Za sodnika za prekrške iz prvega odstavka je lahko izvoljen tudi diplomirani pravnik, ki nima pravosodnega izpita, če ima najmanj dve leti upravne
oziroma sodne prakse, ter izpolnjuje splošne pogoje za delo v državnem organu;
pogoj pa je, da v enem letu po izvolitvi opravi izpit; če izpita v tem roku ne
napravi, mu preneha funkcija sodnika za prekrške.
79. člen
(1) Pri republiškem senatu za prekrške je za opravljanje strokovnih, administrativnih in tehničnih del potrebno število strokovnih in drugih delavcev.
(2) Republiški senat za prekrške lahko sprejme v prakso pripravnike.
80. člen
(1) Republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo spremlja in proučuje delo organov za kaznovanje prekrškov v zvezi z napredkom njihove
organizacije in poslovanja, v zvezi s kadrovskimi vprašanji in v zvezi z zagotavljanjem možnosti za delo teh organov.
(2) Pri izvrševanju svojih nalog sme republiški sekretariat za pravosodje
in občo upravo zahtevati podatke in poročila od organov za kaznovanje prekrškov in jim dajati navodila za administrativno poslovanje.
81. člen
Republiški sekretar za pravosodje in občo upravo je pooblaščen, da izda
natančnejše predpise o tem, kako se vodita evidenca in statistika o prekrških,
in da daje navodila za zbiranje in urejanje statističnih podatkov o delu sodnikov
za prekrške.
82. člen
(1) O uvedbi postopka za prekršek zoper vojaško osebo obvesti organ, ki
je pristojen za postopek (55. člen), vojaško enoto oziroma zavod, ki mu ta
oseba pripada.
(2) Če sodnik za prekrške spozna, da bi bilo treba izreči vojaški osebi za
storjeni prekršek kazen zapora, odstopi zadevo starešini vojaške enote oziroma
zavoda, kateremu vojaška oseba pripada.
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Če posamezne določbe tega zakona ne predpisujejo drugače, je treba tiste
njegove določbe glede postopka o prekrških, ki veljajo za sodnika za prekrške,
uporabljati primerno tudi za druge državne organe, kadar so ti pristojni za
postopek o prekrških na prvi stopnji.
2. Krajevna pristojnost
84. člen
(1) Za postopek je pristojen sodnik za prekrške, na katerega območju je
bil prekršek storjen.
(2) Ce je bil prekršek storjen na domači ladji ali na domačem zrakoplovu,
je za postopek pristojen sodnik za prekrške, na katerega območju je domače
pristanišče ali javno letališče, kjer se je končalo potovanje storilca.
85. člen
Ce se pristojnost ne da določiti po kraju, kjer je bil prekršek storjen, se
določi po storilčevem stalnem oziroma začasnem prebivališču, kadar sega veljavnost predpisa, ki določa prekršek, tudi na območju, v katerem je njegovo
stalno oziroma začasno prebivališče.
86. člen
Če sta po 84. in 85. členu tega zakona pristojna za postopek dva sodnika
za prekrške ali več, vodi postopek tisti sodnik, ki ga je prvi začel.
87. člen
(1) Sodnik za prekrške, ki je pristojen za storilca, je pristojen tudi za
udeležence.
(2) Praviloma se vodi zoper vse osebe skupen postopek. Če pa je to prikladnejše, lahko pristojni sodnik za prekrške izloči postopke zoper posamezne
udeležence.
(3) Če so za isti prekršek odgovorne kot storilci ali udeleženci civilne in
vojaške osebe in so za postopek zoper vojaške osebe pristojni vojaški organi
82 (2. člen), se vodi postopek zoper civilne osebe ločeno od postopka zoper
vojaške osebe.
88. člen
Sodnik za prekrške, ki je pristojen za storilca, lahko izjemoma odstopi zadevo sodniku za prekrške, na katerega območju storilec stalno ali začasno
prebiva, če se s tem olajša postopek in če veljavnost predpisa, ki določa prekršek, sega tudi na to območje.
89. člen
Sodnik za prekrške mora po uradni dolžnosti paziti na stvarno in krajevno
pristojnost. Če spozna, da je za postopek pristojen kakšen drug sodnik za
prekrške ah drug organ, mora zadevo brez odlašanja odstopiti temu sodniku
oziroma organu.
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3. Spor o pristojnosti
90. člen
(1) V sporu o pristojnosti med občinskimi sodniki za prekrške odloča republiški senat za prekrške.
(2) V sporu o pristojnosti med upravnimi organi odloča upravni organ, ki
je pristojen za spor o pristojnosti po določbah zakona o splošnem upravnem
postopku.
(3) V sporu o pristojnosti med organi za kaznovanje prekrškov in upravnimi organi in drugimi predlagatelji postopka odloča vrhovno sodišče SR Slo>venije.
(4) Zoper odločbo, s katero je odločeno v sporu o pristojnosti, ni pritožbe.
4. Izločitev
91. člen
(1) V postopku za prekrške se izloči sodnik za prekrške ali druga uradna
oseba:
1) če je oškodovana, ali je z obdolžencem, oškodovancem ali njegovim
zastopnikom v bližnjem sorodstvu ah v takem razmerju, da se da sumiti, da
ni nepristranska;
2) če je bila v isti zadevi priča ali zastopnik oškodovanca;
3) če so druge okoliščine, ki vzbujajo sum, da ni nepristranska.
(2) Pri odločanju na drugi stopnji so izločene uradne osebe, ki so sodelovale pri odločanju na prvi stopnji.
92. člen
(1) Sodnik za prekrške se mora sam izločiti, kakor hitro zve, da so razlogi
za njegovo izločitev. Druge uradne osebe morajo same zahtevati svojo izločitev,
kakor hitro zvedo, da so razlogi za to.
(2) Tudi stranka sme zahtevati izločitev vse dotlej, dokler se ne izda
odločba o prekršku. Tisti, čigar izločitev se zahteva, sme do odločbe o izločitvi
opravljati samo tista dejanja, ki se ne smejo odlagati.
(3) O izločitvi občinskega sodnika za prekrške odloča senat za prekrške.
(4) O izločitvi predsednika in sodnikov republiškega senata za prekrške
odloča republiški senat, vendar pa pri odločanju ne more sodelovati član, katerega izločitev se zahteva.
(5) Pred odločbo o izločitvi mora biti zaslišan tisti, ki gre za njegovo
izločitev.
(6) Zoper odločbo, s katero se izločitev sprejme, ni dovoljena pritožba;
odločba, s katero se izločitev zavrne, pa se sme izpodbijati samo s pritožbo
zoper odločbo o prekršku.
5. Obdolženec in oškodovanec v postopku in njuno zastopanje
93. člen
(1) Obdolženec je tisti, zoper katerega teče postopek.
(2) Oškodovanec je tisti, ki je bila njegova pravica prekršena.
41
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Oškodovanec ima pravico, da sam ali po svojem zastopniku predlaga dokaze, da vlaga predloge in civilnopravno uveljavlja povrnitev škode.
95. člen
(1) Obdolženec ima pravico, da predlaga dokaze, vlaga predloge, da se
pritoži in da uporablja druga pravna sredstva.
(2) Obdolženec ima pravico vzeti si med postopkom zagovornika. Za zagovornika lahko vzame nekoga, ki ima po splošnih predpisih pravico biti zagovornik. Zagovornik mora predložiti organu, pred katerim teče postopek, pooblastilo.
(3) Zagovornik je upravičen ukreniti v korist obdolženca vse, kar sme
ukreniti sam obdolženec.
96. člen
(1) Obdolženec in oškodovanec ter njuna zastopnika imajo pravico pregledovati spise.
. .
, .
.
(2) Dokler postopek teče, dovoljuje pregledovanje m predpisovanje spisov
organ ki vodi postopek. Pregled spisov se sme odreči, če bi to oviralo pravilen
postopek. Po končanem dokaznem postopku ni dovoljeno odreči pregledovanja
in prepisovanja spisov osebam iz prvega odstavka tega člena, kot tudi ne komurkoli drugemu, ki ima od tega opravičeno korist.
6. Zapisnik
97. člen
(1) O posameznih uradnih dejanjih, ki se opravljajo med postopkom, se
sestavi zapisnik.
(2) V zapisnik se vpiše:
1) ime državnega organa, ki vodi postopek;
2) kraj, čas in uradno dejanje;
3) osebna imena tistih, ki so sodelovali pri uradnem dejanju,
4) kratka vsebina uradnega dejanja.
(3) V zapisnik o zaslišanju se vpiše glavna vsebina zaslišanja. Ce se zaslišuje po prevajalcu, je treba zapisati, v katerem jeziku je bilo zaslišanje in kdo
je bil prevajalec.
. .
(4) Zapisnik podpiše uradna oseba, ki vodi uradno dejanje; kadar pise zapisnik zapisnikar, ga podpiše tudi ta.
^
(5) Zapisnik o zaslišanju obdolženca podpiše tudi obdolženec.
(6) Zapisnik o zaslišanju prič in izvedencev podpišejo tudi priče oziroma
izvedenci.
98. člen
(1) Preden se zapisnik podpiše, ga je treba prebrati zaslišanemu in to
pripomniti na koncu besedila.
_
v. . v,
(2) Ce ima zapisnik več listov, jih je treba zaznamovati s tekoomi številkami. Vsak Ust mora potrditi s svojim podpisom tisti, ki je vodil uradno
dejanje, podpisati pa ga mora tudi zaslišani.
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(3) Ce zaslišani noče podpisati zapisnika ali se odstrani, preden je zapisnik
končan, vpiše tisti, ki vodi uradno dejanje, to v zapisnik.
(4) Ce se uradno dejanje ne mere opraviti zdržema, se sestavi poseben
zapisnik za vsak posebni del uradnega dejanja.
99. člen
(1) V zapisniku, ki je že podpisan, se ne sme ničesar dodati, prečrtati ali
spremeniti. Kar je bilo prečrtano še med sestavljanjem zapisnika, mora ostati
razločno. Kar je popravljeno ali prečrtano, mora potrditi s svojim podpisom
tisti, ki vodi uradno dejanje. Dopolnitve že končanega zapisnika je treba posebej podpisati in potrditi.
(2) Kdor sodeluje v postopku, ima pravico dati na zapisnik ugovor proti
njegovi vsebini.
7. Izdajanje in naznanitev odločitev
100. člen
V postopku za prekrške se izdajajo odločitve praviloma v obliki odločb, če
ta zakon ne določa, da se posamezne odločitve izdajajo v obliki odredb.
101. člen
(1) Odločitve se naznanjajo obdolžencu ustno, če je navzoč.
(2) Ustno naznanitev je treba vselej zaznamovati v zapisniku ali v spisu.
Zaznamek o ustni naznanitvi obsega sestavne dele iz 141. člena tega zakona.
(3) Pri ustni naznanitvi odločitve je treba obdolženca opozoriti, da sme
zahtevati njen prepis. Ce obdolženec pri ustni naznanitvi zahteva, se mu izda
prepis naznanjene odločitve. V tem primeru se rok za pritožbo šteje od dneva,
ko je bil prepis vročen.
(4) Nenavzočim se naznanijo odločitve z vročitvijo potrjenega prepisa. Tudi
takrat se rok pritožbe šteje od dneva vročitve.
102. člen
Odločitve in drugi spisi se vročajo po ustreznih določbah zakonika o kazenskem postopku.
8. Vabilo in privedba
103. člen
(1) Kdor mora biti osebno navzoč pri postopku, se povabi praviloma pismeno. V vabilu je treba navesti ime državnega organa, ki vabi, čas, kdaj naj
se vabljeni zglasi, zadevo, zaradi katere se vabi, in ali se vabi kot obdolženec,
priča, izvedenec itd.
(2) V vabilu obdolžencu je treba povedati, česa je obdolžen, in ali se mora
zglasiti osebno zaradi zaslišanja, ah pa sme podati svoj zagovor tudi pismeno.
Obdolženca, ki je povabljen, da se zglasi osebno, je treba v vabilu opomniti,
da bo odrejena privedba, če se ne bo zglasil na vabilo. Ce za ugotovitev
dejanskega stanja ni nujno, da bi bil obdolženec navzoč, ga je treba v vabilu
opomniti, da bo odločba o prekršku izdana tudi brez njegovega zaslišanja, če
se na vabilo ne bo zglasil.
41»
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(3) V vabilu pričam in izvedencem je treba povedati, da se mora povabljenec zglasiti in da bo odrejena privedba, če se neopravičeno ne bo zglasil na
vabilo. Če se oškodovanec vabi kot priča, je treba to povedati v vabilu.
(4) V izjemnih primerih se sme vabilo opraviti tudi ustno; to se zaznamuje
v spisih.
104. člen
(1) Če se pravilno povabljena oseba ne zglasi na vabilo in tega ne opraviči,
njena navzočnost pa je potrebna za ugotovitev dejanskega stanja, se odredi
privedba.
(2) Privedba obdolženca se sme odrediti samo takrat, kadar je bilo v vabilu
rečeno, da se mora obdolženec osebno zglasiti.
(3) Privedba obdolženca se sme odrediti tudi brez poprejšnjega vabila, če
obdolženec ne more dokazati, kdo je, ali če nima stalnega prebivališča.
(4) Privedba oškodovanca se sme odrediti samo takrat, kadar je povabljen
obenem kot priča.
(5) Privedba se odredi pismeno. V odredbi je treba povedati ime tistega,
ki naj se privede, in razlog, zakaj je odrejena privedba. Odredba mora imeti
uradni pečat in podpis sodnika za prekrške, ki je privedbo odredil.
(6) Pooblaščene uradne osebe enote službe javne varnosti in druge uradne
osebe, ki so upravičene za privedbo, smejo tudi brez odredbe sodnika za prekrške privesti tistega, ki so ga zalotili pri samem prekršku, če se ne more
ugotoviti, kdo je, ali če nima stalnega prebivališča, kot tudi takrat, kadar je
privedba potrebna, da bi se preprečilo nadaljevanje prekrška. Obdolženca je
treba v takih primerih privesti brez odlašanja.
(7) Če se v primeru iz šestega odstavka tega člena storilec zaloti pri
prekršku izven rednih uradnih ur sodnika za prekrške in se je bati, da bo
zbežal ali da bo kar nadaljeval s prekrškom, ga sme uradna oseba, ki je
upravičena za privedbo, obdržati pod svojim nadzorstvom, dokler ga ne more
privesti k sodniku za prekrške, vendar pa največ 24 ur.
(8) Obdržanje pod nadzorstvom storilca je treba zaznamovati v spisu in
zapisati dan in uro, ko je bilo odrejeno, da se obdrži pod nadzorstvom. Ta
zaznamek podpiše uradna oseba, ki je upravičena za privedbo, pod^ njim pa
potrdi storilec s svojim podpisom, da mu je bila odredba o pridržanju naznanjena.
(9) Vojaško osebo sme privesti samo upravičeni vojaški organ.
9. Roki
105. člen
(1) Roki se računajo po urah, dnevih, mesecih in letih
(2) Za en dan se šteje 24 ur, meseci in leta pa se računajo po koledarju.
(3) Roki na ure se računajo od prve prihodnje ure po tisti uri, v kateri
se je začel rok. Ta se zaznamuje v spisu.
(4) V rok, ki se računa po dnevih, se ne računa dan, ko se je rok začel.
(5) Roki. ki so določeni po mesecih ali letih, se končajo s pretekom tistega
dne v zadnjem mesecu ali letu, ki se po svojem datumu ujema z dnem, ko
se je rok začel.
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(6) Če je zadnji dan roka državni praznik ali nedelja ali kakšen drug
dan, ko se pri državnem organu ne dela, izteče rok s pretekom prvega prihodnjega delavnika.
106. člen
(1) Ce je izjava vezana na rok, velja, da je pravočasna, če se priobči tistemu,
ki jo je upravičen sprejeti, še pred pretekom roka.
(2) Izjava se lahko pošlje tudi priporočeno po pošti ali brzojavno. V teh
primerih velja dan oddaje na pošto za dan priobčitve tistemu, ki jo je upravičen sprejeti.
107. člen
(1) Obdolžencu, ki zamudi rok za pritožbo zoper odločbo o prekršku, se
lahko iz opravičenih razlogov dovoli vrnitev v prejšnje stanje, če poda v treh
dneh potem, ko je odpadel vzrok, zaradi katerega je zamudil rok, pri sodniku
za prekršek prošnjo za vrnitev v prejšnje stanje in če obenem z njo odda
tudi pritožbo.
(2) Po enem mesecu od dneva zamude se ne more več zahtevati vrnitev
v prejšnje stanje.
(3) O vrnitvi v prejšnje stanje odloči državni organ, ki je pristojen za
odločanje o pritožbi na drugi stopnji. Ce pristojni organ dovoli vrnitev v
prejšnje stanje, odloči z isto odločbo tudi o pritožbi.
108. člen
(1) Prošnja za vrnitev v prejšnje stanje se izroči državnemu organu, kateremu se odda pritožba.
(2) Zoper odločbo o prošnji za vrnitev v prejšnje stanje ni pritožbe.
109. člen
Prošnja za vrnitev v prejšnje stanje ne zadrži odločbe o prekršku; vendar
pa lahko državni organ, ki mu je bila izročena prošnja, glede na okoliščine
odredi, da se z izvršitvijo kazni počaka do odločbe o vrnitvi v prejšnje stanje.
VIII. poglavje
ZAČETEK IN POTEK POSTOPKA
1. Sprožitev postopka
110. člen
(1) Postopek za prekrške se začne na predlog pristojnega organa, organizacije ah oškodovanca (predlagatelji postopka).
(2) Pristojni organi in organizacije iz prejšnjega odstavka so organi uprave,
enote službe javne varnosti, pooblaščeni inšpektorji, javni tožilci in drugi organi
ter organizacije, ki izvajajo javna pooblastila in v katerih pristojnost spada
neposredno izvrševanje ali nadzor nad izvrševanjem predpisov, s katerimi so
določeni prekrški. Ce ta organ ne predlaga uvedbo postopka, jo lahko predlaga
organ višje stopnje, v čigar delovno področje spada izvrševanje tistega predpisa.
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(3) Predlog za uvedbo postopka mara biti pismen. Oškodovanec lahko vloži
predlog tudi ustno na zapisnik.
(4) Ce sodnik za prekrške v postopku zve za prekršek, glede katerega ni
bil vložen predlog, sporoči to organu oziroma organizaciji, ki je upravičen
predlagati uvedbo postopka.
(5) Predlog za uvedbo postopka za prekršek mora navajati podatke o identiteti storilca, dejanski stan prekrška, čas in kraj storitve, predpis o prekršku
in dokaze.
(6) Ko dobi sodnik za prekrške predlog, odloči ali so podani pogoji za
postopek.
(7) Če sodnik za prekrške odloči, da se postopek začne, se postopek nadaljuje po uradni dolžnosti.
(8) Ce sodnik za prekrške ob predlogu za uvedbo postopka spozna, da ni
pogojev za postopek, zavrne predlog z obrazloženo odločbo, oškodovanca pa
napoti, da se s svojim odškodninskim zahtevkom lahko obrne na sodišče.
111. člen
(1) Postopek o prekrških mora biti hiter in kratek, kar pa ne sme biti
v škodo pravilni odločbi o prekršku.
(2) Dokazovanje se omeji na dejanske okoliščine, ki so bistvene za ugotovitev materialne resnice.
2. Ukrepi za obdolženčevo navzočnost
112. člen
(1) Obdolženec se sme pridržati, dokler se ne izda odločba o prekršku, če
je utemeljen sum, da je storil prekršek:
1) če ni mogoče ugotoviti, kdo je, ah če nima stalnega prebivališča, opravičen pa je sum, da bo zbežal;
2) če bi se z odhodom zaradi prebivanja v inozemstvu lahko izognil odgovornosti za prekršek;
3) če je bil zaloten pri težjem prekršku zoper javni red, za katerega se
lahko izreče kazen zapora, pridržanje pa je potrebno, da se prepreči nadaljevanje prekrškov.
(2) Pridržanje obdolženca je treba zaznamovati v spisu in zapisati dan in
uro, ko je bilo odrejeno, da se pridrži. Ta zaznamek podpiše sodnik za prekrške, obdolženec pa potrdi s svojim podpisom, da mu je bila odredba o pridržanju naznanjena.
(3) Pridržanje sme trajati največ 3 dni od tiste ure, ko je bil obdolženec
pridržan. V tem času ga je treba zaslišati in izdati odločbo o prekršku ali pa
ga izpustiti.
(4) Cas, ko je bil obdolženec pridržan, ali obdržan pod nadzorstvom
(104./7 člen), preden je bila izdana odločba o prekršku, se mu všteje v kazen.
Pri tem se pridržanje ali obdržanje pod nadzorstvom, ki je trajalo več kot
12 ur, šteje za 1 dan zapora oziroma za 30 din denarne kazni.
(5) Obdolžencu, ki je bil med kazenskim postopkom v priporu, se všteje
čas pripora v zaporno kazen, izrečeno za prekršek, če je bil zoper njega ustavljen kazenski postopek in je bil za isto dejanje kaznovan v postopku za
prekršek.
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113. člen
(1) Če začne postopek za prekršek zoper obdolženca, ki nima stalnega
prebivališča v Jugoslaviji, pa bi rad pred koncem postopka zapustil Jugoslavijo, ali če začasno prebiva v inozemstvu, sme sodnik za prekrške na njegov
predlog določiti, da položi varščino.
(2) Ce je to potrebno, zahteva sodnik za prekrške od obdolženca, naj določi
svojega pooblaščenca ali pooblaščenca za vročitve po določbah zakona o splošnem upravnem postopku.
(3) Varščine ni mogoče določiti, preden ni obdolženec zaslišan.
(4) Varščina se glasi vselej na denarni znesek, ki se odmeri glede na
težo prekrška, predpisano kazen in škodo, ki je bila prizadejana oškodovancu.
Položi se lahko v gotovini, vrednostnih papirjih ali v dragocenostih.
(5) Če je postopek z odločbo ustavljen ah če je obdolženec oproščen, se
mu položena varščina vrine.
(6) Če obdolženec po pravnomočnosti odločbe, s katero je kaznovan za
prekršek, ne poravna ugotovljene škode, se ta poravna iz položene varščine.
(7) če kaznovani ne plača denarne kazni, ali ne nastopi zaporne kazni oziroma izvršitve varstvenega ukrepa, se z ostankom varščine po poravnavi škode
in stroškov postopka ravna po 9. členu tega zakona.
114. člen
(1) Sodnik za prekrške sme odrediti, da se tisti, ki ga v pijanosti zalotijo
pri prekršku, pridrži, dokler se ne iztrezni, če je nevarnost, da bi še naprej
delal prekrške. Tak ukrep ne sme trajati več kot dvanajst ur od tiste ure,
ko je bil zadržan (ali obdržan pod nadzorstvom).
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena lahko pijano osebo obdrži
pod nadzorstvom tudi pooblaščena uradna oseba organa za notranje zadeve.
(3) Pridržanje oziroma obdržanje pod nadzorstvom je treba zaznamovati
v spisu in zapisati dan in uro, ko je bilo odrejeno. Ta zaznamek podpiše
uradna oseba, ki je odredila pridržanje oziroma obdržanje pod nadzorstvom.
3. Zaslišanje obdolženca
115. člen
(1) Obdolženec se zasliši ustno.
(2) Ko se obdolženec prvič zasliši, ga je treba vprašati najprej za splošne
osebne podatke po tejle vrsti: ime in priimek, poklic, dan, mesec, leto in
kraj rojstva, stanovanje, zakonsko stanje in število otrok, državljanstvo, pismenost, premoženjske razmere, ah je bil že kdaj kaznovan sodno ali za
prekršek, kdaj in zakaj, ali je v preiskavi, in če je mladoleten, kdo je njegov
zakoniti zastopnik.
(3) Ko sodnik za prekrške dobi osebne podatke, naznani obdolžencu, česa
je obdolžen, in ga opomni, naj pove vse, kar je v zvezi s prekrškom, zaradi
katerega je zaslišan.
(4) Sodnik za prekrške lahko zahteva od obdolženca, naj poda svoj zagovor pismeno, če spozna, da glede na pomen prekrška in podatke, ki so navedeni v predlogu oziroma ovadbi, ni potrebno neposredno ustno zaslišanje. V
takem primeru lahko da obdolženec svoj zagovor pismeno, ah pa se zglasi
osebno k ustnemu zaslišanju.
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Obdolženec se sooči s pričo ali udeležencem, če se njihove izpovedbe ne
ujemajo v pomembnih okoliščinah in se to nasprotje ne da odpraviti drugače.
117. člen
Ce je obdolženec gluh, se mu vprašanja zapišejo, če je nem, pa mora
odgovor zapisati. Če se zaslišanje tako ne da opraviti, je treba poklicati človeka,
ki se zna sporazumeti z obdolžencem.
4. Zaslišanje prič
118. člen
(1) Priče se zaslišijo, če je to potrebno za ugotovitev dejanskih okoliščin.
(2) Kdor je poklican za pričo, mora na vabilo priti k pričevanju in pričati; kdor zaradi onemoglosti, bolezni ah nezmožnosti ne more priti, se zasliši
kot priča doma.
(3) Dolžnosti pričevanja so oproščeni: mož oziroma žena obdolženca, obdolženčevi krvni sorodniki v ravni vrsti navzgor in navzdol, v stranski vrsti pa
do vštetega drugega kolena, obdolženčev posvojitelj in posvojenec, in tudi spovednik o tistem, kar se mu je obdolženec spovedal.
(4) Pred zaslišanjem je treba osebe iz tretjega odstavka tega člena poučiti,
da jim ni treba pričati: ta pouk in njihov odgovor, da ne želijo pričati, je
treba vpisati v zapisnik.
119. člen
Kot priče ne smejo biti zaslišane uradne in druge osebe o dejanskih okoliščinah, ki jih morajo varovati kot uradno tajnost, dokler jih od tega ne
odveže pristojni organ.
120. člen
Pričo zasliši sodnik za prekrške, ki vodi postopek, razen če priča ne živi
na njegovem območju; v tem primeru sme opraviti zaslišanje sodnik za prekrške, na katerega območju priča prebiva.
121. člen
(1) Priče se zaslišujejo vsaka zase.
(2) Pričo je treba pred zaslišanjem opozoriti, da mora na vsa vprašanja
povedati resnico in da ne sme nič zamolčati, in jo tudi opozoriti na posledice
krivega pričevanja.
122. člen
(1) Priča mora povedati najprej splošne osebne podatke po tejle vrsti: ime
in priimek, starost, poklic, rojstni kraj, stanovanje in v kakšnem razmerju
je z obdolžencem in oškodovancem.
(2) Med zaslišanjem se opomni priča, naj pove vse, kar ve o zadevi; po
potrebi se ji zastavijo posebna vprašanja, da dopolni in razjasni to, kar je
povedala. Pričo je treba vselej vprašati, odkod ve to, o čemer priča.
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(3) Če je treba ugotoviti, ali priča pozna osebo ali predmete, jih mora
najprej opisati in povedati, po čem se ločijo od drugih; šele potem se ji
pokaže oseba ah predmet, da se vidi, ali ga bo spoznala.
(4) Ce je priča gluha ali nema, se zasliši tako, kot je predpisano v 117. členu
tega zakona.
123. člen
Priče se lahko soočijo, če se njihove izpovedbe ne ujemajo v pomembnih
okoliščinah, nasprotja pa se ne morejo odpraviti drugače.
5. Ogled
124. člen
(1) Ce si je za ugotovitev ah pojasnitev kake pomembne dejanske okoliščine potrebno kaj osebno ogledati, se opravi ogled.
(2) Sodnik za prekrške, ki je odredil ogled, določi, kdo naj se povabi
k ogledu.
6. Izvedenci
125. člen
(1) Ce se dajo dejanske okoliščine ugotoviti ali presoditi samo s posebno
strokovno izobrazbo, se določita eden ah dva izvedenca.
(2) Izvedenec ne sme biti, kdor ne more biti priča.
126. člen
(1) Izvedenčeve ugotovitve se takoj zapišejo v zapisnik, mnenje pa lahko
da tudi v roku, ki ga določi sodnik za prekrške.
(2) Nasprotja ali nejasnosti v mnenju in ugotovitvah izvedencev se odpravijo z njihovim zaslišanjem ali pa z novim izvedenskim mnenjem istih ali
drugih izvedencev.
7. Hišna in telesna preiskava
127. člen
Preiskava stanovanja in drugih prostorov ali telesna preiskava se sme
opraviti samo pri hujših prekrških, če je verjetno, da se bodo v prostorih,
na stvareh ah pri posameznih osebah našli predmeti ah odkrili sledovi, ki bi
bili lahko zelo pomembni za postopek, ah če se pričakuje, da bo mogoče obdolženca pri preiskavi stanovanja in drugih prostorov prijeti.
128. člen
(1) Preiskavo odredi s pismeno odredbo sodnik za prekrške. Žensko mora
telesno preiskati uslužbenka ali kakšna druga ženska, ki ji je mogoče zaupati
preiskavo.
(2) Preiskavo stanovanja in drugih prostorov vojaških oseb in telesno preiskavo vojaških oseb sme opraviti samo pooblaščeni vojaški organ.
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(3) Uradna oseba, ki naj opravi preiskavo stanovanja in prostorov ali
telesno preiskavo, mora imeti pismeno odredbo, ki jo mora pred preiskavo
sporočiti tistemu, pri katerem naj se preiskava opravi ali ki naj se preišče.
129. člen
(1) Pred preiskavo je treba zahtevati od tistega, pri katerem naj se opravi,
da sam od sebe izroči osebo ali predmete, ki se iščejo. Ce pa je to zaman, se
napravi preiskava.
(2) Če bi bilo nevarno odlašati s preiskavo ali če se preiskuje v javnih
prostorih, se lahko preiskava začne takoj in brez poprejšnje zahteve, naj se
izroči oseba ali predmeti.
130. člen
(1) Stanovanje se preiskuje podnevi. Če se med preiskavo znoči, ni treba
z njo prenehati.
(2) Pri preiskavi stanovanja morata biti navzoča dva polnoletna občana.
131. člen
(1) Gospodar stanovanja ah prostorov se povabi, naj bo navzoč pri preiskavi. Če ga ni tam, se povabi k preiskavi kak odrasel domačin ali sosed.
(2) Vrata stanovanja ali drugih prostorov in shramb se odpro s silo, če
jih njihov lastnik ali njegov pooblaščenec ne odpre sam od sebe na ukaz
uradne osebe ah če ga ni tam.
(3) Preiskava v delovnih in drugih organizacijah se sme opraviti samo
v navzočnosti predstavnika organizacije.
(4) Preiskavo v vojaškem zavodu sme napraviti samo za to upravičeni
vojaški organ.
(5) V ustanovah, ki uživajo eksteritorialnost, preiskava ni dovoljena.
132. člen
Predmeti, ki so bili najdeni pri preiskavi in so bili uporabljeni za prekršek
ali pridobljeni s prekrškom ali so nastali s prekrškom, se zasežejo.
133. člen
(1) O vsaki preiskavi se napravi zapisnik: v njem je treba poleg drugih
podatkov zapisati odredbo, na podlagi katere je bila preiskava opravljena, in
popisati vse zasežene predmete.
(2) Zapisnik podpiše tudi tisti, pri katerem je bila preiskava, in pa navzoča
občana. Če katera od teh oseb noče podpisati zapisnika, se to zaznamuje v zapisniku in napiše vzrok.
(3) Tistemu, pri katerem je bila preiskava, se da prepis zapisnika.
8. Zaseg stvari
134. člen
(1) Predmeti, ki se po prvem in drugem odstavku 39. člena tega zakona
lahko vzamejo, se smejo zaseči, še preden se izda odločba o prekršku.
(2) Zaseg odredi s svojo odredbo sodnik za prekrške. Prepis odredbe je
treba izročiti tistemu, ki se mu stvari zasežejo.
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(3) S posebnimi predpisi o prekrških se lahko pooblastijo uradne osebe
inšpekcijskih organov in pooblaščene uradne osebe organa za notranje zadeve,
da smejo sami zaseči predmete iz prvega in drugega odstavka 39. člena tega
zakona, kadar uradno zvedo za prekršek. Ti organi morajo zasežene predmete
takoj oddati sodniku za prekrške. Če pa predmeti niso v kraju, kjer je sodnik
za prekrške, mu morajo zaseg takoj naznaniti, obenem pa poskrbeti za hrambo
predmetov, dokler sodnik za prekrške ne izda odredbe o tem.
(4) Tistemu, ki se mu zasežejo predmeti, je treba dati potrdilo z natančnim
popisom zaseženih predmetov.
(5) Če je stvar pokvarljiva ali je njena hramba zvezana s prevelikimi
stroški, naroči sodnik za prekrške, da se taka stvar proda.
(6) Sodnik za prekrške lahko na ugovor prizadetega ali pa po uradni dolžnosti zasežene predmete vrne lastniku.
9. Ustna obravnava
135. člen
(1) Če sodnik za prekrške spozna, da je za boljšo pojasnitev stvari potrebna
ustna obravnava, jo lahko odredi in na njej zasliši obdolženca.
(2) Na ustno obravnavo povabi obdolženca, če je treba, pa tudi priče in
izvedence.
(3) Dan ustne obravnave sporoči sodnik tudi oškodovancu, če se s tem ne
zavlačuje postopek.
(4) Ustna obravnava je javna. Sodnik za prekrške pa lahko odloči, da se
obravnava v celoti ali deloma opravi brez javnosti, če to terjajo splošne koristi
ali morala. Če gre postopek samo proti mladoletnikom, se ustna obravnava
vselej opravi brez javnosti.
10. Izdaja odločbe o prekršku brez zaslišanja obdolženca
136. člen
(1) Če je bil zahtevan postopek na podlagi ovadbe pooblaščene uradne
osebe organa za notranje zadeve oziroma enote službe javne varnosti, uradne
osebe inšpekcijskega organa ali kakšne druge uradne osebe, ki je bila podana
na podlagi osebne ugotovitve, in sodnik za prekrške spozna, da je na podlagi
take ovadbe dovolj dokazano, da je obdolženec storil prekršek in da bi bilo
treba zoper njega izreči denarno kazen do 200 dinarjev, lahko tudi brez vabila
in zaslišanja obdolženca izda odločbo o prekršku in izreče zoper njega denarno
kazen do 200 dinarjev. Sodnik za prekrške lahko izda ob naštetih pogojih
odločbo o prekršku tudi zoper pravno osebo in izreče denarno kazen do 1000
dinarjev, če spozna, da bi bilo treba izreči zoper njo tolikšno kazen.
(2) V skrajšanem postopku po prvem odstavku tega člena ni mogoče izreči
varstvenega ukrepa in ne odločati o povrnitvi škode.
(3) Zoper odločbo o prekršku, izdano po prvem odstavku tega člena, more
vložiti obdolženec v osmih dneh od dneva vročitve le ugovor.
(4) Če obdolženec v določenem roku vloži ugovor, razveljavi sodnik za
prekrške odločbo o prekršku in nadaljuje redni postopek.
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(5) Odločba o prekršku, izdana v rednem postopku, ne sme biti za obdolženca neugodnejša od odločbe, ki je bila na njegov ugovor razveljavljena.
(6) V postopku zoper mladoletnika se odločba o prekršku ne more izdati
brez zaslišanja obdolženca.
11. Kazni za kršitev postopka
137. člen
(1) Priča ali izvedenec, ki brez opravičenega razloga noče pričati oziroma
opraviti izvedbenega dela, se kaznuje v denarju do 100 dinarjev.
(2) Ce tisti, ki je bil kaznovan po prvem odstavku tega člena, ne plača
denarne kazni, lahko sodnik za prekrške odredi, da se kazen prisilno izterja.
(3) Ce priča tudi potem noče pričati, ji sme sodnik za prekrške vzeti
prostost. Odvzem prostosti ne sme biti daljši kot tri dni. Odvzem prostosti
preneha, kakor hitro je priča pripravljena pričati oziroma ko postane njeno
zaslišanje nepotrebno. Kolikor denarna kazen takrat še ni plačana, se ne izterja.
(4) Pritožba zoper odločbo o denarni kazni in zoper odločbo o odvzemu
prostosti ne zadrži njene izvršitve.
(5) Zoper vojaške osebe in delavce enote službe javne varnosti se ne
izreče kazen odvzema prostosti, temveč se to, da niso hoteli pričati, naznani
pristojnemu vojaškemu poveljstvu oziroma pristojnemu organu za notranje
zadeve.
138. člen
(1) Kdor se med postopkom kljub opominu nedostojno obnaša ali ovira
uradno delo, se kaznuje z denarno kaznijo do 100 dinarjev.
(2) Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
139. člen
Plačane denarne kazni, izrečene po 137. in 138. členu tega zakona, so dohodek republike.
IX. poglavje
ODLOČBA O PREKRŠKU
1. Izdaja odločbe
140. člen
Postopek o prekrških se konča z izdajo odločbe o prekršku.
141. člen
Odločba o prekršku obsega ime državnega organa, ki jo je izdal, zadevo,
dispozitiv, utemeljitev in navodilo o pritožbi in tudi številko, datum, podpis
in pečat tega organa.
142. člen
V dispozitivu se odloči, ali se obdolženec kaznuje za prekršek, ali pa se
postopek zoper njega ustavi.
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143. člen
(1) Dispozitiv odločbe, s katero se obdolženec kaznuje, obsega:
1) dejanski stan prekrška, za katerega se obdolženec kaznuje in predpis
o prekršku;
2) kazen, ki se izreče zoper obdolženca;
3) morebitne varstvene ukrepe, ki se izrečejo zopeir obdolženca;
4) odločitev o oškodovančevem odškodninskem zahtevku;
5) odločitev o -stroških postopka.
(2). Ce je zoper obdolženca izrečena denarna kazen, se določi v odločbi
rok, v katerem jo mora plačati in pripomni, da se mu bo denarna kazen, če
je ne plača v tem roku, spremenila v zapor, z navedbo trajanja, oziroma da
se bo prisilno izterjala.
(3) Ce je bil obdolženec pridržan, preden je bila izdana odločba o prekršku,
je treba v njej odločiti tudi o vštetju pridržanja v kazen.
(4) Če je izrečen odvzem predmetov, je treba v odločbi tudi določiti, kako
je ravnati z vzetimi predmeti. Če odvzem predmetov ne obsega tistih predmetov, ki so bili zaseženi po 134. členu tega zakona, je treba v odločbi odrediti,
naj se ti predmeti vrnejo lastniku.
144. člen
(1) Odločba, s katero se postopek ustavi, se izda, če obdolženec med postopkom umre ali če obdolžena pravna oseba preneha, če pregon zastara ali če
se na podlagi postopka ugotovi, da dejanje ni prekršek ali da ni dokazov, da
je prekršek storil obdolženec, ali pa da obstojijo okoliščine, ki izključujejo
odgovornost za prekršek.
(2) Odločba, s katero se postopek ustavi, se izda tudi, kadar sodnik za
prekrške misli, da je treba ustaviti postopek zaradi okoliščin iz 35. člena tega
zakona.
(3) Sodnik za prekrške lahko ustavi postopek tudi, če predlagatelj postopka
umakne predlog.
145. člen
V utemeljitvi je treba na kratko povedati ugotovljeno dejansko stanje in
dokaze, na podlagi katerih veljajo posamezne okoliščine ter pravne predpise,
na podlagi katerih je utemeljena obdolženčeva odgovornost oziroma odločitev
o ustavitvi postopka.
146. člen
V navodilu o pritožbi se pouči stranko, da ima zoper odločbo o prekršku
pravico do pritožbe, na kateri državni organ jo je treba nasloviti in komu
izročiti, v katerem roku, in pa, da se pritožba lahko vloži pismeno ali pa poda
ustno na zapisnik.
147. člen
(1) Pomote v pisavi ali številkah ter druge očitne pomote v odločbi o
prekršku lahko popravi po uradni dolžnosti ali na predlog stranke državni
organ, ki je odločbo izdal.
(2) Popravke, ki so bili napravljeni potem, ko je bila odločba strankam že
poslana, je treba strankam naznaniti.
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2. Odločanje o povrnitvi škod«
148. člen

(1) Dokler ni izdana odločba o prekršku, sme oškodovanec zahtevati povrnitev škode, ki mu je bila storjena s prekrškom.
(2) O oškodovančevem zahtevku se odloči z odločbo o prekršku. Če se
višina škode ne da ugotoviti ali če bi se z obravnavanjem škode postopek zavlekel, se oškodovanec napoti, naj se s svojim zahtevkom obrne na sodišče. Če
zahteva oškodovanec večjo odškodnino, kot pa mu jo je mogoče priznati po
ugotovljenih okoliščinah, se mu prizna odškodnina po ugotovljenih okoliščinah,
za ostanek pa se napoti na sodišče.
(3) Če se postopek ustavi, se oškodovanec napoti, naj se s svojim odškodninskim zahtevkom obrne na sodišče.
(4) Zoper odločitev v odškodninskem zahtevku oškodovanec nima pravice
do pritožbe, če pa s to odločitvijo ni zadovoljen, lahko uveljavlja svoj zahtevek
s tožbo pri sodišču.
3. Stroški postopka
149. člen
(1) Stroški postopka obsegajo dejanske izdatke za pravilno izpeljavo postopka.
(2) Med stroške postopka se šteje tudi povprečnina. Povprečnina se določi
v znesku od 30 din do 200 din, glede na trajanje in zamotanost postopka.
(3) Stroške postopka plača tisti, ki je kaznovan za prekršek.
(4) Stroške postopka, ki je bil ustavljen, trpi organ, ki je vodil postopek.
(5) V odločbi o prekršku se določi, kdo plača stroške in koliko znašajo.
Če za ugotovitev stroškov ni zadosti podatkov, se lahko določijo tudi s poznejšo
odločbo.
(6) Sodnik za prekrške sme v odločbi o prekršku oprostiti kaznovanega za
prekršek stroškov postopka iz 1. in 2. odstavka tega člena, če bi bilo zaradi
plačila stroškov ogroženo vzdrževanje kaznovanega ali oseb, ki jih je kaznovani
dolžan vzdrževati.
(7) Če se postopek ustavi zaradi neresnične ovadbe oškodovanca, trpi
stroške postopka oškodovanec.
Varianta: 2. odstavek odpade.
X. poglavje
PRITOŽBA
150. člen
(1) Zoper odločbo o prekršku se lahko vloži pritožba na organ druge
stopnje.
(2) Pritožbo lahko vložijo obdolženec oziroma njegov zagovornik, njegov
zakonec, starši oziroma zakoniti zastopnik ali otrok.
(3) Pritožbo lahko vloži tudi predlagatelj postopka. Javni tožilec lahko vloži
pritožbo tudi takrat, če ni predlagatelj postopka.
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(4) Pravico do pritožbe imajo tudi tisti, ki so bili kaznovani po 137. in 138.
členu tega zakona. Tudi ta pritožba gre na pristojni organ druge stopnje.
151. člen
Ce obdolženec plača izrečeno denarno kazen, preden postane odločba o
prekršku pravnomočna, se šteje, da se je s tem odpovedal pravici do pritožbe.
V takem primeru je treba obdolženca opozoriti, da ni dolžan plačati denarne
kazni, preden ne izteče rok, ki je določen v odločbi, in da se bo štelo, da se
je odpovedal pravici do pritožbe, če plača denarno kazen pred pravnomočnostjo
odločbe.
152. člen
(1) Pritožba se poda v osmih dneh po vročitvi odločbe.
(2) Rok za pritožbo zoper odločbo, ki je bila ustno naznanjena strankam,
začne teči z dnem naznanitve, razen če je stranka zahtevala, da se ji pošlje
prepis odločbe (tretji odstavek 101. člena).
(3) Pritožba se vloži pismeno, ali pa se da na zapisnik pri organu, ki je
izdal odločbo o prekršku.
153. člen
Pritožbe ni treba posebej utemeljiti, temveč zadostuje, da pritožnik pove,
zakaj ni zadovoljen z odločbo.
154. člen
(1) Prepozno ali nedovoljeno pritožbo zavrže organ prve stopnje, kateremu
je bila pritožba izročena.
(2) Zoper odločbo, s katero je bila prepozna ali nedovoljena pritožba zavržena, ima pritožnik pravico do pritožbe na pristojni organ druge stopnje.
(3) Pravočasno pritožbo mora organ prve stopnje brez odlašanja poslati
pristojnemu organu druge stopnje.
155. člen
(1) Če organ, ki je izdal odločbo o prekršku, ob pritožbi spozna, da je bil
izvedeni postopek nepopoln in da je to lahko vplivalo na odločanje o stvari,
najprej dopolni postopek in šele nato pošlje pritožbo organu druge stopnje.
(2) Ce se organ, ki je izdal odločbo o> prekršku, v celoti strinja z zahtevkom v pritožbi, lahko svojo odločbo o prekršku spremeni.
156. člen
(1) Organ druge stopnje, ki rešuje pritožbo, lahko odločbo o prekršku potrdi, odpravi ali spremeni.
(2) Organ druge stopnje odpravi odločbo o prekršku, če ugotovi, da jo je
izdal stvarno nepristojen organ; zadevo pošlje stvarno pristojnemu organu.
(3) Organ druge stopnje odpravi odločbo o prekršku tudi takrat, kadar
spozna, da je treba dopolniti postopek ah opraviti novega, in jo vrne s spisi
vred organu prve stopnje, da izda novo odločbo. Organ prve stopnje, ki mu je
zadeva vrnjena, je dolžan opraviti, kar je potrebno za dopolnitev postopka.
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(4) Če organ druge stopnje pri reševanju čigarkoli pritožbe ugotovi, da so
razlogi, zaradi katerih je izdal odločbo v korist obdolženca, koristni tudi za
kakšnega soobdolženca, ki se ni pritožil ali se ni pritožil v tej smeri, ravna
po uradni dolžnosti, kot da bi se bil tudi on pritožil.
(5) Ce se pritoži obdolženec, se odločba o prekršku ne sme spremeniti v
njegovo škodo.
(6) V skladu z določbami prvega do petega odstavka tega člena je treba
reševati tudi pritožbe zoper druge odločbe, ki so bile izdane v postopku o
prekrških.
XI. poglavje
IZREDNA PRAVNA SREDSTVA
1. Zahteva za sodno varstvo
157. člen
(1) Zoper odločbo, ki jo izda senat za prekrške na drugi stopnji, se lahko
vloži v primerih, ki so določeni v tem zakonu, zahteva za sodno varstvo pri
vrhovnem sodišču SR Slovenije. Zahtevo lahko vložijo vsi, ki imajo po tem
zakonu pravico pritožbe zoper odločbo o prekršku prve stopnje (drugi odstavek
150./2 člena), kot tudi javni tožilec SR Slovenije.
(2) Zahteva iz prvega odstavka tega člena ne odloži izvršitve odločbe;
vendar pa lahko senat za prekrške ali senat vrhovnega sodišča SR Slovenije
na zahtevo kaznovanega odloži ali prekine izvršitev odločbe, dokler ni končan
postopek o zahtevi, če so utemeljeni razlogi, iz katerih je mogoče sklepati, da
bo zahtevi ugodeno. Odlog oziroma prekinitev izvršitve se sme odrediti samo,
če je izrečena zaporna kazen.
158. člen
(1) Zahtevo za sodno varstvo je treba vložiti v osmih dneh od prejema
odločbe druge stopnje.
(2) Zahteva se izroči pismeno vrhovnemu sodišču SR Slovenije.
159. člen
Zahtevo za sodno varstvo je mogoče vložiti zoper odločbo, ki jo je izdal
senat za prekrške na drugi stopnji:
1) če je izrečena za prekršek kazen zapora ali je izrečen varstveni ukrep
odvzema dovoljenja za opravljanje poklica ali dejavnosti;
2) če je izrečena za prekršek posamezniku denarna kazen nad 1000 dinarjev
ali pa delovni organizaciji ali drugi pravni osebi denarna kazen nad 10 000
dinarjev.
160. člen
Odločbo, ki jo je izdal senat za prekrške na drugi stopnji, je mogoče izpodbijati z zahtevo za sodno varstvo;
1) če je bil z odločbo prekršen materialni zakon;
2) oe je odločbo izdal senat za prekrške, ki stvarno ni bil pristojen;
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3) če je bila v postopku za prekršek prekršena kakšna določba postopka,
ki je vplivala ali mogla vplivati na zakonito in pravilno odločbo o prekršku
(bistvena kršitev postopka);
4) če je bilo dejansko stanje nepopolno ugotovljeno ali je bil iz ugotovljenih dejstev napravljen nepravilen sklep glede dejanskega stanja.
161. člen
(1) O zahtevi za sodno varstvo odloča na nejavni seji vrhovno sodišče SR
Slovenije v senatu za upravne spore.
(2) Če spozna, da je zahteva utemeljena, sodišče odpravi odločbo o prekršku. Ce pa spozna, da je bil prekršen materialni zakon (1. točka 160./1 člena),
in dajejo podatki postopka zanesljivo podlago za drugačno odločbo, lahko sodišče izda odločbo, s katero spremeni odločbo druge stopnje.
162. člen
Za postopek pred vrhovnim sodiščem SR Slovenije o zahtevi za sodno
varstvo zoper odločbo senatov za prekrške se smiselno uporabljajo določbe
zakona o upravnih sporih, če ni v tem zakonu drugače določeno.
2. Razveljavitev in odprava pravnomočne odločbe o prekršku
163. člen
(1) Če vrhovno sodišče SR Slovenije ni odločalo o zahtevi za sodno varstvo
(157. člen), sme senat za prekrške na zahtevo kaznovanega ali na lastno pobudo
razveljaviti ali odpraviti nezakonito ali nepravilno pravnomočno odločbo o
prekršku, ki jo je izdal občinski sodnik za prekrške, o kateri ni odločal v pritožbenem postopku.
(2) V primerih iz prvega odstavka tega člena se sme pravnomočna odločba
o prekršku razveljaviti ali odpraviti tudi na zahtevo za varstvo zakonitosti
javnega tožilca SR Slovenije.
(3) Odločbo o prekršku je mogoče razveljaviti ali odpraviti v 1 letu od
dne, ko je postala pravnomočna.
XII. poglavje
OBNOVA POSTOPKA
164. člen
(1) Na zahtevo kaznovanega lahko občinski sodnik za prekrške obnovi postopek za prekršek v korist obdolženca, če se po pravnomočnosti odločbe dokaže,
da se odločba o prekršku opira na krivo izpovedbo priče ali izvedenca ali na
krivo listino ali da je do nje prišlo zaradi kaznivega dejanja sodnika za prekrške ah druge uradne osebe, ki je sodelovala v postopku, ali pa se ugotovi,
da je bil obdolženec za isto dejanje že kaznovan v postopku za prekršek, kazenskem postopku ali v postopku za gospodarski prestopek, kot tudi, če se navedejo nova dejstva ali predložijo novi dokazi, ki bi bili pripeljali do drugačne
odločbe, če bi bih znani v prejšnjem postopku.
42
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(2) Ob enakih pogojih obnovi občinski sodnik za prekrške postopek tudi
na zahtevo javnega tožilca.
(3) Obnovo postopka je mogoče zahtevati v enem letu od dneva, ko je postala odločba o prekršku pravnomočna.
165. člen
Zoper odločbo, izdano o zahtevi za obnovo postopka in zoper odločbo,
izdano v obnovljenem postopku, je dovoljena pritožba, zoper odločbo druge
stopnje pa ob pogojih iz 160. člena tega zakona zahteva za sodno varstvo.
166. člen
(1) Zahteva za obnovo postopka ne odloži izvršitve odločbe, glede katere
se obnova zahteva; vendar pa lahko občinski sodnik za prekrške, ki je pristojen
za odločanje o zahtevi, odloži izvršitev, dokler se ne odloči o obnovi postopka,
če je mnenja, da bo zahtevi za obnovo ugodeno.
(2) Odločba, s katero se dovoljuje obnova postopka, odloži izvršitev odločbe,
zoper katero je obnova dovoljena.
167. člen
(1) Ce je pravnomočna odločba o prekršku razveljavljena, izda pristojni
organ novo odločbo v skladu s pripombami v odločbi, s katero je bila odločba
o prekršku razveljavljena.
(2) Ce je pravnomočna odločba odpravljena, prenehajo pravne posledice,
ki jih je povzročila odločba o prekršku.
(3) Ce je bila na pobudo senata za prekrške pravnomočna odločba o prekršku razveljavljena kot nepravilna, ne sme biti nova odločba o prekršku za
obdolženca neugodnejša kot prejšnja.
XIII. poglavje
IZTERJANJE DENARNE KAZNI TAKOJ NA MESTU
168. člen
(1) Ce gre za prekrške, za katere je predpisana samo denarna kazen v določenem znesku do 100 din, se lahko s takim predpisom pooblastijo pooblaščene
uradne osebe enote službe javne varnosti, da takoj na mestu izterjajo tako
kazen od tistih, ki jih zalotijo pri prekršku.
(2) S predpisi o prekršku se lahko da enaka pravica tudi drugim uradnim
osebam.
(3) Ob plačani denarni kazni se izda potrdilo. Ce storilec denarne kazni ne
plača, mu izda miličnik plačilni nalog (položnico).
(4) Zoper izterjanje denarne kazni takoj na mestu ni pritožbe.
(5) Storilec, ki denarne kazni ne plača takoj na mestu, je dolžan denarno
kazen plačati v roku 8 dni ah v tem roku ugovarjati pri organu, katerega
uradna oseba je izrekla kazen. Storilcu, ki mu ni bilo mogoče izreči kazni, se
pošlje obvestilo o prekršku in plačilni nalog. Tudi v tem primeru lahko storilec
kazen plača ali vloži ugovor v istem roku.
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(6) Ugovor se poda ustno ali pismeno, priporočeno po pošti. Ugovor pošlje
organ skupaj s predlogom za uvedbo postopka o prekršku in nalogom za plačilo
denarne kazni, izdanim takoj na mestu, pristojnemu občinskemu sodniku za
prekrške. Za tak prekršek lahko izreče sodnik za prekrške dvojno mero denarne
kazni, kot se sme izterjati takoj na mestu. (Varianta: za tak prekršek izreče
sodnik za prekrške denarno kazen, kot se sme izterjati takoj na mestu). V tem
primeru ni mogoče uporabiti omilitvenih in drugih določb tega zakona, ki vplivajo na odmero kazni. Če je bil obdolženec kaznovan za več prekrškov, se izrečene kazni seštejejo.
(7) Ce se denarna kazen ne izterja takoj na mestu ali če jo tisti, ki je storil
prekršek, ne plača takoj ali v določenem roku, pa ni vložil ugovora, se pošlje
plačilni nalog organu, ki je pristojen za izterjavo davkov, v izvršitev.
Varianta:
(1) Če gre za prekrške, za katere je predpisana samo denarna kazen V
določenem znesku do 100 dinarjev, se lahko s takim predpisom pooblastijo
uradne osebe enote službe javne varnosti, da takoj na mestu izterjajo tako
kazen od tistih, ki jih zalotijo pri prekršku.
(2) S predpisi o prekršku se lahko da enaka pravica tudi drugim uradnim
osebam.
(3) O plačani kazni se izda potrdilo.
(4) Zoper izterjanje denarne kazni takoj na mestu ni pritožbe.(5) Če se ne izterja denarna kazen takoj na mestu ali če tisti, ki je storil
prekršek, noče plačati takoj ali v določenem roku, se pošlje ovadba organu, ki
je pristojen za postopek o prekršku. Za tak prekršek ni mogoče izreči večje
denarne kazni, kot se sme izterjati takoj na mestu.
XIV. poglavje
ODŠKODNINA ZA NEUPRAVIČENO KAZNOVANJE
169. člen
(1) Kdor je bil v postopku za prekršek kaznovan z zaporom, ima pravico
terjati od države odškodnino za škodo, ki jo je pretrpel zaradi neupravičenega
kaznovanja, če je bila pravnomočna odločba odpravljena ali če je bila pravnomočna odločba razveljavljena in nato postopek zoper njega pravnomočno ustavljen zato, ker je bilo ugotovljeno, da dejanje ni prekršek, ali zato, ker ni bilo
dokazov, da je storil prekršek, ali pa zato, ker so bile ugotovljene okoliščine, ki
izključujejo storilčevo odgovornost za prekršek. Pravico do odškodnine ima tudi
tisti, zoper katerega je bila odločba o prekršku izvršena pred pravnomočnostjo.
(2) Odškodnine ni, če se kaznovani zoper odločbo o prekršku ni pritožil
in tudi ne takrat, kadar je s svojim krivim priznanjem ali sploh s svojim obnašanjem v postopku za prekršek zakrivil, da je bil kaznovan.
(3) Pravica do odškodnine ugasne po enem letu dni od dneva, ko je postala
odločba o ustavitvi postopka pravnomočna.
(4) Zahteva za odškodnino se vloži pri republiškem sekretariatu za pravosodje in občo upravo.
(5) Če republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo s svojo odločbo
zahtevo v celoti ali delno zavrne ali pa če v roku treh mesecev ne izda odločbe
42*
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o njej, lahko uvaljavlja svoj zahtevek pri sodišču splošne pristojnosti in sicer
v tridesetih dneh, računano od dneva, ko mu je bila odločba naznanjena, oziroma po preteku omenjenega trimesečnega roka.
170. člen
(1) Zahtevek za povrnitev neupravičeno izrečene denarne kazni oziroma
odvzete premoženjske koristi ali izkupička od prodanih predmetov se vloži pri
občinskem sodišču za prekrške, ki je izdal odločbo na prvi stopnji.
(2) Kadar pristojni občinski sodnik za prekrške ugotovi, da je zahtevek iz
1. odstavka tega člena utemeljen, izda odločbo o povračilu denarnega zneska,
ki je bil plačan kot denarna kazen oziroma je bil plačan kot odvzeta premoženjska korist.
(3) Denarni znesek iz prejšnjega odstavka izplača organ, oziroma sklad,
v katerega korist je bil denarni znesek vplačan.
(4) Če pristojni občinski sodnik za prekrške zavrne zahtevek kot neutemeljen ali v roku 2 mesecev ne izda odločbe o povrnitvi denarnega zneska, lahko
upravičena oseba uveljavlja svoj zahtevek v pravdi pri sodišču splošne pristojnosti.
Tretji del
XV. poglavje
IZVRŠITEV ODLOČBE V POSTOPKU ZA PREKRŠEK
171. člen
(1) Odločba o prekršku se izvrši, ko postane pravnomočna.
(2) Odločba, s katero je bila pravnomočno izrečena denarna kazen ali prisojena odškodnina, se izvrši, ko preteče rok, ki je v njej določen za plačilo kazni
oziroma odškodnine. Ce se je obdolženec pritožil zoper odločbo o prekršku, se
šteje ta rok od dneva, ko je bila kaznovanemu naznanjena odločba organa druge
stopnje.
(3) Ce kaznovani ne more dokazati, kdo je, ali nima stalnega prebivališča,
ali če bi se z odhodom zaradi prebivanja v inozemstvu lahko izognil odgovornosti
za prekršek, lahko državni organ, ki je na prvi stopnji izdal odločbo o prekršku,
odloči obenem, naj se odločba izvrši takoj, ne glede na pritožbo, če spozna, da
bi kaznovani lahko onemogočil njeno izvršitev. Tako lahko odloči državni organ
tudi takrat, če je obdolženec storil hujši prekršek zoper javni red, za katerega
je kaznovan z zaporom, utemeljen pa je sum, da bo prekršek ponovil. V takem
primeru je treba poslati pritožbo v 24 urah pristojnemu organu druge stopnje,
ki mora izdati odločbo o njej v 24 urah potem, ko je dobil spis.
172. člen
(1) Kazni in varstvene ukrepe, izrečene s pravnomočno odločbo v postopku
za prekršek, izvršujejo:
1) kazen zapora — občinski sodnik za prekrške, ki je pristojen po stalnem
oziroma začasnem prebivališču obdolženca;
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2) denarno kazen in varstveni ukrep odvzema predmetov (39. člen) —
sodnik za prekrške, ki je na prvi stopnji izdal odločbo o prekršku, oziroma
na katerega območju kaznovani živi;
3) denarno kazen in varstveni ukrep odvzema predmetov (39. člen), ki jo
je izrekel kakšen drug organ — organ, ki je izdal odločbo, če ni s posebnimi
predpisi drugače določeno;
4) varstveni ukrep odstranitve tujca iz Jugoslavije — občinski organ za
notranje zadeve, ki je pristojen po stalnem oziroma začasnem prebivališču
kaznovanega;
5) druge varstvene ukrepe, razen tistih, ki so določeni v 2., 3. in 4. točki
tega odstavka — pristojni upravni organ.
(2) Sodnik za prekrške izterja denarno kazen po občinskem upravnem organu, ki je pristojen za dohodke.

Četrti del
XVI. poglavje
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
173. člen
Za sodnika za prekrške je lahko izvoljen tudi diplomirani pravnik, ki ima
izpit za sodnika za prekrške po prejšnjih predpisih.
174. člen
Sodniki za prekrške, izvoljeni po dosedanjih predpisih, po uveljavitvi tega
zakona nadaljujejo z delom, ne glede na to, ali izpolnjujejo pogoje za izvolitev
po določbah tega zakona.
OBRAZLOŽITEV
I.
RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Z zveznimi ustavnimi amandmaji so se uveljavile pomembne novote glede
pristojnosti za urejanje odgovornosti, kazenskih sankcij in postopka v zvezi
s prekrški. V 11. točki XXX. amandmaja k zvezni ustavi je namreč določeno,
da federacija ureja odgovornost in sankcije za prekrške, s katerimi se kršijo
zvezni predpisi, ter postopek, ki ga v zvezi s prekrški vodijo zvezni organi.
V 3. členu ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev k zvezni ustavi
(Uradni list SFRJ, št. 29/71) pa je določeno, da nehajo veljati zvezni zakoni in
drugi zvezni predpisi, s katerimi so urejeni odnosi, katerih ureditev po ustavnih
amandmajih ne spada med pravioe in dolžnosti organov federacije.
Iz navedenega izhaja, da federacija ni več pristojna za kompleksno urejanje
temeljne zakonodaje v zvezi s prekrški, temveč le za ustrezno zakonodajo, če
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gre za prekrške, s katerimi se kršijo zvezni predpisi in o katerih vodijo postopek
zvezni organi. Kolikor gre za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi republike,
je v skladu z navedenimi določbami podana kompleksna zakonodajna pristojnost
republike.
V skladu s tem je v 21. točki drugega odstavka 16. člena ustavnega zakona
za izvedbo zveznih ustavnih amandmajev določeno, da z dnem, ki je določen
v prvem odstavku tega člena (tj. najkasneje do 31. decembra 1971) nehajo
veljati določbe temeljnega zakona o prekrških, razen določb, ki se nanašajo
na prekrške, o katerih vodijo postopek zvezni organi. Ustrezno s tem pa je
v 34. točki 13. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev k republiški ustavi določeno, da se temeljni zakon o prekrških uporablja do izdaje
ustreznega republiškega zakona kot republiški zakon in da ga je treba uskladiti
z ustavnimi amandmaji najpozneje do 31. decembra 1972.
II.
Predlagatelj osnutka zakona o prekrških pa ne predlaga le takih sprememb
oziroma dopolnitev zakona, ki pomenijo strogo formalno uskladitev z ustavnimi
amandmaji, pač pa tudi druge materialnopravne in procesualne spremembe, ki
zagotavljajo vsebinsko uskladitev zakona z že uveljavljeno konkretno zakonodajno prakso, z objektivnimi družbenimi interesi in z dejanskimi okoliščinami
družbenega razvoja ter končno z izkušnjami ter potrebami organov za kaznovanje prekrškov, ki narekujejo odpravo določenih vrzeli in drugih pravnih
pomanjkljivosti v dosedanjem temeljnem zakonu. Predlagane spremembe težijo
k taki ureditvi postopka za prekrške, ki bo zagotavljal prizadetim kazensko
pravnim subjektom večjo splošno pravno varnost, ki bo jasneje določil pravice
in dolžnosti udeležencev v postopku, samim organom, ki vodijo postopek o prekrških pa zagotovil take pogoje za izvajanje postopka, ki omogočajo kar najbolj
strokovno in zakonito poslovanje.
Vsebina dosedanjega temeljnega zakona o prekrških izvira predvsem iz
novel tega zakona v letu 1958 in 1965. Novela zakona v letu 1967 je delno valorizirala višino predpisanih denarnih kazni ter odpravila kot varstveni ukrep
določitev prebivališča v odrejenem kraju.
Zelo hiter splošni družbeni in ekonomski razvoj v zadnjih letih pa je imel
za posledico, da so mnoge določbe temeljnega zakona o prekrških prišle v nasprotje s stopnjo tega razvoja in z dejanskimi odnosi v družbi. Nekatere določbe
zakona so v direktnem nasprotju s sedanjo pravno ureditvijo na določenih področjih. Vse to je v konkretni praksi mnogokrat vodilo do nesoglasja med zahtevami organov, ki izvajajo tak postopek. Končni učinek omenjenih nesoglasij
ni bil vedno v prilog splošni pravni varnosti in zakonitosti dela pri uporabi
kazenskih sankcij za prekrške.
Potrebno je tudi naglasiti, da predstavljajo prekrški v kazenskem sistemu
Jugoslavije najobsežnejše kazenskopravno področje, ki se v nasprotju z ostalimi
kazenskimi področji po vsebini in obsegu nenehno razširja.
Zato je nujno, da se določeni materialno pravni in procesualni predpisi
o prekrških dopolnijo tako, da bodo zagotovljeni v večji meri pogoji za zakonit
in učinkovit postopek pri uporabi kazenskih sankcij za prekrške. Zato se predlagane spremembe in dopolnitve temeljnega zakona o prekrških skladne z intencijami ustavnih sprememb, da se zagotovi kar najširša pravna varnost v mejah
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družbenopolitičnega sistema, ki ga z ustavnimi dopolnili utemeljujemo. Formalno pravno pa predstavljajo predlagane spremembe uresničevanje 34. točke
13. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev k ustavi SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 51/71) o uskladitvi dosedanjih zveznih zakonov
z ustavnimi amandmaji.
Predlagane spremembe in dopolnitve se ne dotikajo temeljnih materialno
in proceduralnih načel dosedanjega zakona. Tako ostajajo nespremenjene določbe o odgovornosti za prekrške, o vrstah kazenskih sankcij in uporabi le-teh.
Nespremenjena je tudi večina določb o postopku in o vrstah ter pogojih za
uporabo rednih in izrednih pravnih sredstev. Predlog tudi ne posega v dosedanjo
organizacijo organov, ki so pristojni za izvajanje postopka o prekršku. Pač pa
predlog prevzema in usklaja določbe zakona o organih za kaznovanje prekrškov
(Uradni list SRS, št. 13/66), ki je pretežno organizacijski predpis, ki je bil sprejet
leta 1966 kot dopolnilni predpis k temeljnemu zakonu o prekrških. Po statističnih podatkih deluje na območju SR Slovenije 55 občinskih sodnikov za
prekrške kot organov, v katerih dela 91 sodnikov za prekrške z ustreznim
številom administracije. V republiškem senatu za prekrške dela 8 sodnikov za
prekrške. Kvalifikacijska struktura občinskih sodnikov za prekrške je glede na
zahtevo prej citiranega republiškega zakona le deloma zadovoljiva. Za izvolitev
sodnika za prekrške je med drugim pogoj dokončana pravna fakulteta s pravosodnim izpitom ah izpitom za sodnika za prekrške. Ta pogoj izpolnjuje le približno polovica sedaj izvoljenih sodnikov.
Med pogoji za izvolitev sodnika za prekrške je v osnutku izpuščen strokovni
izpit za sodnika za prekrške, ker je v 1. členu zakona o pravosodnem izpitu
(Ur. 1. SRS, št. 26/72) določeno, da je pravosodni izpit pogoj za opravljanje
posameznih dolžnosti tudi v službah za kaznovanje prekrškov. Ni načelne potrebe po vzporednem specializiranem strokovnem izpitu mimo pravosodnega
izpita. V prehodnih določbah osnutka je dopuščeno kandidiranje oseb, ki imajo
ustrezen strokovni izpit po dosedanjih predpisih.
Določba o krajevni veljavnosti tega zakona je vnesena le zaradi popolnosti
teksta in bo predmet razprave v zvezi z medrepubliškim usklajevanjem stališč
do izključne republiške zakonodaje. Ta določba je v primeru prekrškov, določenim z republiškim zakonom nujna za kaznovanje storilcev na ladjah in v letalih izven območja SFRJ. Morebitne spremembe določb o organizaciji in o
materialno pravnih ter proceduralnih temeljnih predpisov o prekrških so povezane s spremembami v celotnem sistemu pravosodja Jugoslavije, ki je vsebinsko
in časovno odvisen od drugega dela dopolnitev zvezne in republiških ustav.
Zato je morebitne nadaljnje spremembe temeljnih predpisov o prekrških predvideti v mejah kompleksne revizije zakonodaje na področju pravosodja.
Osnutek tudi ne vsebuje določb o postopku vojaških organov, kadar odločajo v postopku zaradi prekrška vojaške osebe, ker menimo, da bo to področje
urejeno z zvezno zakonodajo.
III.
NAČELA ZAKONA
Naziv »Temeljni zakon o prekrških« ne ustreza več, ker so z uveljavitvijo
ustavnih amandmajev iz sistema jugoslovanskih zakonov izpadli tako imenovani temeljni zakoni. Zaradi tega naj bi dosedanji temeljni zakon o prekrških
v prihodnje imel kot republiški predpis naziv »Zakon o prekrških«.
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V 6. členu se opušča možnost kumulativnega predpisovanja in izrekanja
denarne ter zaporne kazni, ki se v dosedanji zakonodajni praksi in v konkretni
uporabi pri organih za kaznovanje prekrškov glede na naravo prekrška ni
uveljavila. Do sedaj je bil sprejet le en predpis na področju blagovnega prometa s kumulativno predpisano denarno in zaporno kaznijo, ki pa so ga
organi za kaznovanje prekrškov glede na lažjo naravo prekrškov uporabljali le
tako, da so izrekali milejšo vrsto kazni, upoštevajoč ustrezna omilitvena določila temeljnega zakona o prekrških.
Dosedanji 7. člen temeljnega zakona o prekrških je predpisoval splošno
najvišjo mejo, do katere je bilo dopustno predpisovati denarne kazni za prekrške in posebno najvišjo mejo za devizne, carinske, zunanjetrgovinske in
davčne prekrške ter druge težje prekrške, ki so bili storjeni zaradi pridobitve
materialne koristi. Splošna najvišja meja denarne kazni je bila 500 din, posebna najvišja meja za fizične osebe 10 000 din, za pravne osebe pa 50 000
dinarjev. Predlog odpravlja razliko med splošno in posebno najvišjo mejo, do
katere je dopustno predpisovati denarne kazni, obenem pa določa povečano
najvišjo mejo denarne kazni, ki se sme predpisati za posameznika v višini do
10 000 dinarjev in za pravno osebo do 100 000 din. Nespremenjena ostane
določba, da je dopustno predpisati denarno kazen v sorazmerju ali podobnem
razmerju do določene osnove. Ta določba se v zakonodaji uporablja zlasti pri
republiških davčnih predpisih. Pri tem seveda ne velja kakšna posebna zgornja
meja pri izrekanju kazni. Sprememba je potrebna, ker je praksa pokazala, da
je splošna najvišja mera denarne kazni spričo ponovno spremenjene vrednosti
domače valute in zaradi teže ter pomena številnih vrst prekrškov, ki ne sodijo
med prej posebej naštete vrste prekrškov, nevzdržna ter ovira izvajanje učinkovite kaznovalne politike, glede številnih kršitev, ki po svojem pomenu, teži in
posledicah v ničemer ne zaostajajo za deviznimi, carinskimi in davčnimi prekrški ter prekrški, ki so storjeni zaradi pridobitve materialne koristi. Dosedanja ureditev je ustvarjala neutemeljeno diferenciacijo med prekrški, ki so
enako pomembni. Zato je zvezna zakonodaja že večkrat odstopila od limitov,
ki so predpisani v temeljnem zakonu o prekrških, kar je sicer ustrezalo potrebam konkretne prakse, razvrednotilo pa je pomen temeljne zakonske ureditve o prekrških. S predlagano spremembo je omogočeno tudi strožje ovrednotenje odgovornosti posameznikov in odgovornih oseb v pravnih osebah za storjene prekrške, kar ustreza splošnim intencijam o potrebi povečanja individualne odgovornosti za kršitve predpisov, ki imajo obeležje družbeno negativnih dejanj.
Ustrezno s tem so v 8. členu povečani tudi limiti, do katerih smejo
predpisovati denarne kazni občinske skupščine in republiški sekretarji. Kazen
zapora se sme predpisovati po sedanjih določbah temeljnega zakona o prekrških
in tudi s predlaganim osnutkom samo z zakonom. Opozoriti je potrebno, da ne
gre le za valorizacijo denarnih kazni, ampak tudi za poostritev kazni, ki jih
lahko predpisuje zakonodajalec za posamezne prekrške.
Spremembe v 27. in 28. členu se nanašajo na primere, ko denarna kazen,
ki je bila izrečena za prekršek, ni bila v določenem roku plačana. Temeljno
načelo, ki velja za take primere, je, da se neplačana denarna kazen spremeni
v zapor. To načelo pa ni brez omejitev. Predlaga se, da se v primerih, če je
za prekršek izrečena denarna kazen nad 1000 dinarjev, ta prisilno izterja in
da se šele v določenem roku pred iztekom roka zastaranja lahko spremeni
v zapor. Namen te določbe je, da se denarne kazni v višjih zneskih, če niso
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plačane v odrejenem roku, predvsem prisilno izterjajo, ker bi bil sicer storilec
v primeru neplačila, spričo omejene možnosti za izrekanje zaporne kazni in
zaradi razmerja med denarno kaznijo in zaporom, v ugodnejšem položaju, če
denarne kazni ne plača in dopusti, da gre na prestajanje zaporne kazni. Razen
tega se denarna kazen v višjih zneskih pretežno izreka za prekrške, ki imajo
obeležje materialnega izkoriščanja in je zaradi tega utemeljeno, da se z uporabo
kazenske sankcije poseže predvsem v premoženjsko sfero storilca prekrška.
Povečanje skupne zaporne kazni od 60 na 90 dni v primerih, ko gre za
stek zaporne in denarne kazni, pa slednja ni bila v določenem roku plačana,
pomeni odpravo dosedanje pomanjkljivosti v zakonu, ko storilec, ki ni plačal
denarne kazni in je bil obenem kaznovan z zaporom 60 dni; v izvršilnem
postopku dejansko sploh ni mogel biti kaznovan za prekršek, za katerega
mu je bila izrečena denarna kazen, ker se neplačana denarna kazen zaradi
omejitve v 27. členu sploh ni mogla spremeniti v nadomestno kazen zapora.
Zakonodajalec namreč, ko je z novelo temeljnega zakona o prekrških v letu
1965 dopustil možnost predpisovanja in izrekanja zaporne kazni nad 30 dni,
ni ustrezno spremenil določb 28. člena zakona, ki obravnavajo primere steka
prekrškov, za katere je bila izrečena denarna kazen in zaporna kazen, pa
denarna kazen ni bila plačana. Predlagana sprememba odpravlja navedeno
nedoslednost. Ostale določbe 27. in 28. člena vsebinsko povzemajo dosedanje
ustrezne določbe temeljnega zakona o prekrških.
Člena 45 in 46 obravnavata zastaranje pravice do pregona prekrškov in
zastaranje pravice do izvršitve kazenskih sankcij. Predlagajo se enotni roki
zastaranja za pregon in izvršitev kazenskih sankcij za vse vrste prekrškov,
o katerih odločajo pristojni orgaini v rednem postopku. Navedeni roki so enaki
rokom, ki so dosedaj veljali za postopek in izvršitev kazenskih sankcij za težje
prekrške. Sprememba je utemeljena spričo dejstva, da ob dosedanjih krajših
rokih ni bilo mogoče zagotoviti pravilne izpeljave dokaznega postopka, ker
je dokazovanje spričo spremenjene narave prekrškov vezano na pribavo številnih dokazil, zaslišanje prič, mnenja izvedencev ipd. Tudi ni prezreti, da ima
sumarni značaj postopka za prekrške za posledico, da je obdolženec mnogokrat
seznanjen z rezultati dokaznega postopka šele z odločbo o prekršku. Zato se
dokazni postopek zelo pogosto nadaljuje na podlagi vložene pritožbe, kar zopet
podaljšuje čas, ki je potreben za postopek. Tudi ni prezreti, da vplivajo na
daljši čas trajanja postopka vsebinsko pomanjkljivi predlogi za uvedbo postopka, ki jih vlagajo upravni, inšpekcijski in drugi organi. Končno vpliva na
čas trajanja postopka tudi okoliščina, da so mnogi organi, ki vodijo postopek
o prekrških, kadrovsko deficitarni. Vse navedeno ima za posledico, da so vse
številnejši primeri, ko postopka takrat, ko zanj veljajo krajši roki zastaranja,
ni mogoče učinkovito izpeljati pred iztekom tega roka. Podobni razlogi veljajo
tudi glede rokov v izvršilnem postopku.
Krajše roke zastaranja predvidi predlog za postopek glede prekrškov, za
katere je predpisana kazen v določenem znesku (organski mandat — glej 168.
člen osnutka).
V 101. členu so na novo določeni konkretnejši pogoji za ustno naznanitev
odločbe o prekršku. V konkretni praksi sodnikov za prekrške so vse pogostejši
primeri ustreznih naznanitev odločb o prekršku tudi v težjih ali zapletenejših
primerih, ki pa so' brez kakršnekoli obrazložitve v predpisanem uradnem zaznamku o ustni naznanitvi. To otežkoča ah celo onemogoča preizkus sodnikove
odločitve posameznemu obdolžencu in tudi v pritožbenem postopku. Predlagana

666

Priloge

dopolnitev zagotavlja večjo pravno varnost obdolženca in tudi popolnejšo procesualno pravno ureditev.
Podoben namen ima tudi nova določba 8. odstavka 104. člena, ko je prišlo
do pridržanja storilca prekrška s strani miličnika ali druge uradne osebe brez
odredbe sodnika za prekrške.
Določba 6. odstavka 105. člena dopolnjuje dneve, zaradi katerih se podaljšujejo v postopku za prekrške roki, ki iztečejo na nedeljo ali državni praznik.
S predlagano dopolnitvijo se uvršča med navedene dneve tudi prosta sobota.
Ta dopolnitev je povzeta po ustreznih določbah zakona o kazenskem postopku.
V 110. členu je na novo urejena pristojnost za predlaganje uvedbe postopka za prekrške. Krog upravičencev, ki lahko predlagajo uvedbo postopka
za prekrške, ne ustreza več objektivnim potrebam. Po določbah temeljnega
zakona o prekrških imajo pravico predlagati uvedbo takega postopka upravni
in inšpekcijski organi za kršitve tistih predpisov, katerih neposredno izvrševanje spada v njihovo pristojnost. Javni tožilec ima po določbah navedenega
zakona splošno pravico, da predlaga uvedbo postopka za prekršek. Oškodovanci
imajo pravico, da podajo ovadbo v mejah škode, ki so jo utrpeli s kršitvijo.
Z deetatizacijo se pristojnosti upravnih organov postopoma prenašajo tudi
* na druge organizacije, ki nimajo statusa upravnih organov (npr. na zavode za
socialno zavarovanje, zavode za statistiko, zavode za zaposlovanje, radiodifuzne
zavode idr.). Take organizacije neposredno' izvršujejo tudi upravne zadeve in
izvajajo ustrezen postopek. Uvedbo postopka za prekrške za kršitve predpisov,
ki jih neposredno izvršujejo, pa .smejo predlagati glede na sedaj veljavne določbe temeljnega zakona o prekrških le v mejah škode, ki jim je bila povzročena s kršitvijo predpisa, ker pa vsaka kršitev predpisov ne povzroča neposredne škode, so delovne organizacije, ki nimajo statusa upravnih organov,
v postopku za prekrške dejansko prikrajšane glede pravic, ki jih imajo upravni
in inšpekcijski organi. Predlog torej razširja krog upravičencev za predlaganje
uvedbe postopka v navedeni smeri.
Podoben je tudi problem na področju notranjih zadev. Z zakonom je
namreč poverjeno neposredno izvrševanje predpisov o javnem redu in miru
ter prometni varnosti postajam milice oz. enotam službe javne varnosti. Te
pa nimajo svojstva upravnih organov. Upravni organ', ki so pristojni za izvajanje notranjih zadev, pa niso pristojni za neposredno izvrševanje omenjenih
zadev javnega reda in miru ter prometne varnosti. Zaradi tega po sedanjih
določbah temeljnega zakona o prekrških formalno pravno noben med navedenimi organi ni upravičen predlagati uvedbe postopka za prekrške na navedenih področjih. Menimo, da je treba legalizirati prakso, ki se je uveljavila
v vsej SFRJ in ki priznava postajam milice pravico, da predlagajo postopek
za prekrške glede navedenih vrst kršitev. Na opozorilo RSNZ smo na ustreznih
mestih povzeli glede organov za notranje zadeve terminologijo iz osnutka
zakona o notranjih zadevah.
Novota je tudi v tem, da zakon konkretneje določa, kakšne sestavine mora
imeti predlog za uvedbo postopka o prekršku. Temeljni zakon o prekrških glede
tega ni imel nobenih določb. To je imelo za posledico, da so zahtevah predlagatelji postopka uvedbo postopka tudi s takimi predlogi, ki niso imeli temeljnih
podatkov, ki bi omogočili pravočasno in kakovostno izpeljavo postopka. Zaradi
tega se je v teh primerih postopek z dopolnitvami zavlačeval in mnogokrat
sploh ni pripeljal do potrebnega končnega rezultata. Predlog odpravlja dosedanjo pomanjkljivost zakona.
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Dosedanja formulacija zakona tudi ni jasno opredelila, v kakšni obliki naj
sodnik za prekrške odloči o tem, ali bo na podlagi vloženega predlaga izvedel
postopek ali ne. Glede na to, da je odločitev o tem ena izmed bistvenih odločitev v postopku za prekršek, menimo, da mora zakon konkretno določiti,
kakšno formalno obliko mora imeti taka odločitev. Predlagamo, da mora odločitev o uvedbi postopka oziroma o tem, da se postopek ne uvede, biti v
obliki odločbe. S tem se predlagatelju postopka omogoča tudi uporaba pravnega sredstva, če se z odločitvijo sodnika za prekrške, da ne uvede postopka,
ne strinja.
V 112. členu so predpisani pogoji, ko sme sodnik za prekrške, da bi zagotovil
obdolženčevo navzočnost v postopku, odrediti, da se obdolženec pridrži, dokler
se ne izda odločba o prekršku. Sedanja ureditev dopušča ta ukrep v primerih,
če ni mogoče ugotoviti obdolženčeve identitete, ali pa obdolženec nima stalnega prebivališča, opravičen pa je sum, da bo zbežal. Predlog razširja to možnost na primer, ko bi se obdolženec z odhodom zaradi prebivanja v inozemstvu
lahko izognil odgovornosti za prekršek, ali če je bil zaloten pri prekršku zoper
javni red in mir, za katerega se lahko izreče kazen zapora, pridržanje pa je
potrebno, da se prepreči nadaljevanje prekrška. V prvem primeru gre za državljane Jugoslavije, ki začasno prebivajo v tujini zaradi zaposlitve, v Jugoslaviji
pa so storili prekršek ter bi se z odhodom v tujino lahko izognili odgovornosti
za storjeni prekršek. V tem primeru se lahko izognejo temu ukrepu na ta
način, da položijo varščino (1. odstavek 113. člena). Do enake situacije tudi
pride pri izvajanju postopka za kršitve, ki so po svojem pomenu težje narave
in zahtevajo strožje kaznovanje, torej uporabo kazni zapora. V praksi je naj>bolj pogost primer, ko gre za prekršek nedovoljenega — ilegalnega prehoda
čez mejo ah poskusa takega dejanja ali gibanja v državnem mejnem pasu, ko
torej praviloma ni primera, da obdoiženi ne bi mogel dokazati svoje identitete
ali da bi bil brez stalnega prebivališča. Sem sodijo tudi primeri težjih izgledov
zoper javni red in mir. V obeh primerih pa mora biti podan tudi utemeljen sum,
da bo storilec s prekrškom nadaljeval oziroma ga ponovil. Ob takih pogojih
je utemeljeno, da se obdolženec pred izdajo odločbe o prekršku pridrži z
ustrezno odredbo organa, ki vodi postopek o prekršku.
Sed&nja časovna omejenost tega ukrepa povzroča v praksi organov za
kaznovanje prekrškov velike težave, ker v kratko odmerjenem časovnem obdobju 24 ur v večini obravnavanih primerov ni mogoče zbrati in izpeljati vseh
potrebnih dokazov, ker so glede na kratko odmerjeni čas, v katerem je treba
izpeljati postopek, težko dosegljivi. To vsekakor škoduje načelu iskanja materialne resnice, ker se zaradi družbenega interesa teži k praksi, da se postopek
konča s kaznovanjem obdolženca kljub pomanjkljivemu dokaznemu postopku.
Ukrep pridržanja se običajno uporablja pri družbeno neprilagojenih osebah,
ki se po storitvi prekrška ponavadi oddaljijo s kraja storitve in so v večini
primerov težko dosegljive. To ima za posledico, da te osebe s kršitvami nadaljujejo, če v času pridržanja ni bilo mogoče zbrati potrebnih dokazov in je
bilo treba pridržano osebo izpustiti. Navedeni ukrep za zagotovitev obdolženčeve navzočnosti v postopku bi dosegel svoj namen le s pogojem, da se dopusti
možnost pridržanja obdolženca do tri dni. Predlagana sprememba ni v nasprotju s pravicami, ki jih daje ustava SFRJ, ko v 48. členu dopušča možnost
odrejanja pripora s strani izven sodnih organov v izjemnih primerih do tri dni.
Glede na določbe osnutka zakona o notranjih zadevah podaljšano trajanje
pridržanja ne predstavlja možnosti za dodatno podaljšanje pridržanja.
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Vsebina spremembe v 136. členu pomeni valorizacijo denarnih kazni, ki
se smejo izrekati v skrajšanem postopku tj. v postopku brez zaslišanja obdolženca. Po sedaj veljavnem predpisu temeljnega zakona o prekrških je dopustno
izreči v skrajšanem postopku posamezniku denarno kazen do 50 din, pravni
osebi pa do 100 din. Navedena višina kazni, ki jo je dopustno izreči v tem
postopku, je bila uveljavljena z novelo temeljnega zakona o prekrških v letu
1958. Glede na ponovne kasnejše spremembe vrednosti domače valute pomeni
ta določba veliko O'Viro za izvajanje uspešne kaznovalne politike v skrajšanem
postopku. Sedanja ureditev otežkoča možnost izvajanja skrajšanega tj. hitrega
postopka v primerih lažjih kršitev družbene discipline ah pa sili pristojne
organe, da izrekajo neustrezne kazenske sankcije. S tem pa se odmikajo od
namena, ki jih ima uporaba kazenskih sankcij v skrajšanem postopku. Zato
je utemeljeno in tudi nujno, da se meja te kazni dvigne na predlagano višino
in sicer za posameznika na 200 din in za pravno, osebo na 1000 dinarjev.
V 149. členu je kot nova vrsta stroškov postopka določena povprečnina, kot
povšalno nadomestilo in to v smislu kot je povprečnina določena v zakoniku
o kazenskem postopku. Izraženo je bito mnenje, da je uvedba povprečnine za
redni postopek sicer primerna, da pa je vprašljivo ali je povprečnina na mestu
tudi v skrajšanem postopku in bi v tem primeru pomenila lahko dodatno
kaznovanje.
Predlaga se tudi nova ureditev predpisov o tako imenovanem organskem
mandatu tj. pri izterjanju denarne kazni takoj na mestu storjenega prekrška.
Predlog izhaja iz ugotovitve, da postaja organski mandat, ki ga izvajajo delavci
milice (oz. enot službe javne varnosti), vse bolj neučinkovit spričo okolnosti, da
storilci prekrškov vse pogosteje nočejo plačati na kraju samem izrečene denarne
kazni za lažje prekrške, predvsem na področju prometne varnosti.
Zaradi tega se postopek prenaša v pristojnost sodnika za prekrške, pri
čemer pridejo do uporabe vsi procesualni predpisi, ki veljajo v rednem postopku
za prekrške. To pa pomeni časovno podaljševanje in bremenitev postopka s
stroški, ki niso v ustreznem razmerju s kaznijo, ki jo mora obdolženec plačati.
Postopek se v takem primeru zaradi uporabe številnih pravnih sredstev pogosto
konča z ustavitvijo zaradi zastaranja pravice do pregona ali zaradi zastaranja
pravice do izvršitve kazni. Predlagane spremembe težijo k zagotovitvi večje
učinkovitosti organskega mandata že v prvi fazi, to je v postopku, ki ga izvajajo organi milice. Temeljna načela predlaganih sprememb so:
1. Storilec, ki ne plača denarne kazni takoj na mestu, je dolžan plačati
kazen v roku 8 dni ali pa v tem roku ugovarjati pri organu, katerega delavec
je izrekel kazen.
2. Ce storilec denarne kazni ne plača takoj na mestu in tudi ne ugovarja,
se pošlje plačilni nalog organu, ki je pristojen za izterjavo davkov v izvršitev.
3. Ce storilec ugovarja v določenem roku, odloča o ugovoru sodnik za
prekrške. Ce spozna obdolženca za krivega, mu lahko izreče dvojno mero kazni,
ki je predpisana za tak prekršek. Pri tem ne more uporabiti omilitvenih in
tudi ne drugih določb zakona o prekrških, ki vplivajo na odmero kazni.
Naglašamo, da predstavlja neuspešno izvajanje postopka pri izterjavi denarnih kazni na kraju storjenega prekrška veliko obremenitev sodnikov za
prekrške in njihove administracije, s čimer se še povečujejo težave pri zagotovitvi normalnih pogojev dela teh organov. Sedanja ureditev ne zagotavlja
discipline pri plačevanju mandatnih kazni, saj kaznovane osebe navaja k za-
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vlačevanju postopka zaradi izmikanja plačilu denarne kazni. Kot varianto puščamo dosedanjo ureditev tega področja.
V 3. odstavku 171. člena predlagana sprememba predstavlja ustrezno dopolnilo ukrepov, ki so predpisani v 1. odstavku 112. člena. Kakor je treba
zagotoviti v določenih primerih prisotnost obdolženca zaradi izpeljave postopka,
je treba tudi zagotoviti izvršitev odločbe o prekršku ne glede na njeno pravnomočnost pri storilcih, ki nimajo stalnega prebivališča ah ne morejo dokazati
svoje identitete ter je utemeljen sum, da se bodo izognili izvršitvi odločbe
o prekršku. Tako zagotovilo je tudi potrebno v primerih, ko bi se storilec z
odhodom zaradi prebivanja v inozemstvu lahko izognil odgovornosti za prekrške. V takem primeru ima obdolženec možnost, da položi varščino ter se
s tem izogne takojšnji izvršitvi odločbe o prekršku. Izvršitev odločbe o prekršku, ne glede na pravnomočnost, je utemeljena tudi v primerih težjih kršitev
javnega reda, ko je bila storilcu izrečena zaporna kazen, in je takojšnja izvršitev odločbe potrebna, da se na ta način prepreči nadaljevanje ah ponovitev
prekrška. V tej zvezi je naglasiti, da gre za izjemne ukrepe, ki v določenih
utemeljenih primerih zagotavljajo potrebno družbeno varstvo javnega reda in
splošne varnosti. Pravna varnost prizadetih je v navedenih primerih zavarovana
z določbo', da mora organ odločiti v roku 24 ur.
Določbe o izvrševanju prostostnih kazni, izrečenih za prekrške, vsebuje
sedaj veljavni republiški zakon o organizaciji izvrševanja kazenskih sankcij in
jih predlagani zakon ne povzema. Določbe o izvrševanju kazni zapora bodo
zajete v novem republiškem zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij.
Na novo je urejeno poglavje o plačilu odškodnine za neopravičeni zapor,
izrečen za prekršek. Podaljšani so roki, v katerih se vlagajo zahtevki oziroma
tožbe. Prav tako je spremenjeil organ za reševanje zahtevkov za odškodnino
in sicer naj bi v bodoče namesto republiškega sekretariata za finance sklepal
poravnave z oškodovanci republiški sekretariat za pravosodje in -občo upravo. To
poglavje je povzeto analogno po določbah 32. poglavja zakonika o kazenskem
postopku. Ni namreč nobenih razlogov, ki bi narekovali drugačno ureditev.
Glede na valorizacijo denarne kazni so ustrezno zvišani tudi mejni zneski,
ki opravičujejo vložitev zahteve za sodno varstvo.
Osnutek zakona ne vsebuje vseh prehodnih in končnih določb, ki bodo
morale urejati zlasti roke za prilagoditev predpisov o prekrških temu zakonu,
zlasti kolikor bodo republiški sekretarji še obdržali pravico predpisovati prekrške in kazni zanje. S končnimi določbami bo treba določiti tudi prenehanje
veljavnosti temeljnega zakona o prekrških in republiškega zakona o organih
za kaznovanje prekrškov in po potrebi vnesti še druge določbe za zagotovitev
normalnega dela organov za kaznovanje prekrškov.
Tazakon za SR Slovenijo ne bo imel novih proračunskih obveznosti;

MNENJA, STALISCA IN PREDLOGI
DELEGATOV OBČIN
Delegati vseh občin v" SR Sloveniji in delegat mesta Ljubljane so na svojem
27. zasedanju dne 17. oktobra 1972 obravnavah osnutek zakona o prekrških.
V razpravi so sodelovali delegati občin Celje, Idrija, Kamnik, Velenje in
mesta Ljubljane, pismene pripombe pa sta dala delegata občin Domžale in
Skofja Loka.
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Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o začasni
ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin v skupščini SR Slovenije pošiljata overitelja zapisnika, izvoljena
na zasedanju, ta stališča republiškemu zboru skupščine SR Slovenije, da jih
v smislu omenjene določbe ustavnega amandmaja kot pristojni zbor obravnava
in zavzame o njih svoje stališče.
V splošni in načelni razpravi delegatov je bilo poudarjeno, da pomeni
osnutek zakona precejšen korak naprej v primerjavi z doslej veljavnim temeljnim zakonom o prekrških.
Med splošnimi pripombami je bilo izraženo mnenje, da bi bilo treba v zakonu na ustrezen način urediti tudi odgovornost in sankcije za odgovorne osebe
državnih organov in družbenopolitičnih skupnosti v primerih, ko gre na primer
za dolžnost rednega pošiljanja poročil statističnim zavodom, razne finančne
obveznosti, dalje obveznosti, ki jih imajo druge organizacije glede zunanjega
videza njihovih stavb, vzdrževanje ograj, čiščenje snega, izobešanje zastav itd.
(Delegat mesta Ljubljane)
Pripombe in predlogi k posameznim členom:
9. člen : Izraženo je bilo mnenje, da bi bilo že enkrat potrebno dokončno
razčistiti, katere denarne kazni, ki se plačujejo za prekrške, so dohodek republike in katera dohodek občine. Pri tem so poudarjali, da predstavlja financiranje potreb sodnika za prekrške izredno visoko postavko v proračunu občin
oziroma mesta. Sredstva, ki jih morajo te zagotavljati za njegovo delovanje,
iz leta v leto naraščajo, mnogo hitreje kot možnosti za njihovo pokrivanje. Ena
možnost rešitve tega problema bi bila v tem, da bi sredstva iz kazni, ki jih
izrekajo sodniki za prekrške, pripadle tistim družbenopolitičnim skupnostim,
ki so jih sankcionirale, druga možnost pa je, da se financiranje uredi podobno
kot se je uredilo z zakonom o sodnih taksah financiranje občinskih sodišč:
glede na to, kako so občine udeležene pri financiranju organov za kaznovanje
prekrškov, so ustrezno udeležene pri določenem dohodku iz kazni, ki jih izrečejo občinski sodniki za prekrške. Tak način delitve sredstev ne bi imel vpliva
na kaznovalno politiko, ker je financiranje sodnika za prekrške urejeno s
samoupravnim sporazumom o delitvi osebnih dohodkov in pokrivanje dejanskih materialnih stroškov. (Delegati občin Celje, Domžale, Idrija, Kamnik,
Skofja Loka, ter mesta Ljubljane, ki so jih podprli vsi delegati občin, prisotni
na zasedanju.)
Delegat občine Skofja Loka je ob tem menil, naj bi se del sredstev od
kazni, ki bi bil dohodek občine, stekal namensko na poseben račun za pokrivanje stroškov prometnovzgojne dejavnosti. Po mnenju delegata občine 'Velenje pa naj bi dobila občina vsaj 50 °/o sredstev iz plačanih kazni za prekrške.
10. in 11. člen : Izražena je bila podpora variantam k obema členoma
osnutka.
K 11. členu je bilo izraženo mnenje, naj se kot varstveni ukrep predpiše
tudi prepoved izdaje vozniškega dovoljenja za enako dobo, kot je predpisan
ukrep odvzema vozniškega dovoljenja; tak ukrep pozna kazenska zakonodaja.
(Skofja Loka)
27. člen Predlagano je bilo, da se v prvem odstavku črta drugi stavek,
ker je že v odločbi o izreku kazni klavzula, da se denarna ka2en -spremeni
v zapor, če ni plačana v roku. Ponovno izvajanje odločbe bi še podaljševalo
izvršitev postopka in seveda obremenjevalo sodnika. (Celje)
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41., 42. in 43. člen : Izraženo je bilo mnenje, da bi kazalo v postopku
zoper mladoletnike predvideti tudi nekatere ukrepe, ki jih predvideva kazenski
zakonik zoper mladoletnike in sicer v zelo izjemnih primerih, ko gre za izredno
ali izjemno neprilagodljive mladoletnike, za katere se običajno vzgojna sredstva ne pokažejo uspešna. (Ljubljana)
Po drugem mnenju pa naj bi se tretji odstavek 43. člena spremenil tako,
da ne bi bilo potrebno v vseh primerih dobiti mnenja skrbstvenega organa, če
naj se mladoletniku izreče kazen za prekršek. Nekatere kršitve, predvsem pa
prometne, so največkrat tako neznatne, da je iskanje mnenja skrbstvenega
organa nepotrebno. Pravilneje bi bilo, da bi se iskalo mnenje omenjenega
organa le v takih primerih, ko je za prekršek zagrožena kazen zapora ah pa
visoka denarna kazen, torej le v izjemnih in težjih primerih. (Ljubljana,
Škof j a Loka)
53. člen : Predlagano je bilo, da se 2. točka tega člena dopolni tako, da
je odločba druge stopnje dokončna in pravnomočna, ko se vroči. (Celje)
57. č 1 e n : Ta člen naj bi se dopolnil z novim petim odstavkom, ki naj
se glasi: »Sodniku za prekrške, ki ni znova izvoljen, ponudi ustrezna družbenopolitična skupnost v 6 mesecih njegovi dosedanji funkciji primerno zaposlitev«.
Dopolnitev je primerna glede na reelekcijo, ki je uzakonjena tudi za sodnika
za prekrške. (Kamnik)
64. člen : Predlagano je bilo, naj se ta člen dopolni z novim tretjim odstavkom :
»Občinski sodnik za prekrške uživa imuniteto družbenopolitične skupnosti,
ki ga je izvolila.« S tem bi bila še bolj poudarjena volilnost sodnika za prekrške,
obenem pa njegova odgovornost za svoje delo skupščini, ob sočasni ugotovitvi,
da je funkcija občinskega sodnika za prekrške vodilna, saj poleg opravljanja
svojih zadev tudi spremlja in proučuje družbene odnose in pojave, ki imajo
pomen za uresničevanje njegove funkcije. (Kamnik)
68. člen : V širši razpravi o tem členu so bila izražena menja, da delo
na tem področju nedvomno zahteva čimvišjo strokovnost ljudi, hkrati pa je
treba upoštevati tudi kadrovsko stanje v posameznih občinah. Znano je, da
celo v pravosodju manjka okrog 100 sodnikov; vsi ti morajo biti pravniki in
imeti pravosodni izpit. Zato v občinah kljub številnim razpisom ne dobijo
kandidatov za mesto sodnikov za prekrške ob predvidenih pogojih. Zaradi tega
je bilo predlagano, da bi eventualno vsaj za neko prehodno (morda 5-letno)
obdobje še vedno obdržali vsaj take pogoje oziroma kriterije, ki jih je določil
dosedanji 32. člen zakona o organih za kaznovanje prekrškov, ki je omogočal
tudi diplomantom prve stopnje pravne fakultete oziroma višje upravne šole,
da so lahko izvoljeni za sodnika za prekrške. (Delegata občin Celje in Idrija,
ki so ju pri tem podprli vsi prisotni delegati občin)
104. člen : Izraženo je bilo mnenje, da je predvideni rok za obdržanje
storilca prekrška pod nadzorstvom (24 ur) prekratek, če upoštevamo proste
sobote, ki jim slede še nedelje. Za tiste osebe, za katere obstoja bojazen, da bi
zbežale, ker so neznane in brez dokumentov, bi moralo obdržanje trajati do
prvega naslednjega uradnega dne sodnika za prekrške ali pa vpeljati medobčinsko (regionalno) dežurno službo. Po drugem mnenju pa naj bi ta rok podaljšali na 3 dni. (Škofja Loka, Ljubljana)
113. člen : Prvi odstavek 113. člena naj bi se glasil: »Če začne postopek
za prekršek zoper obdolženca, ki nima stalnega prebivališča v Jugoslaviji, pa
bi rad pred koncem postopka zapustil Jugoslavijo, ali če začasno prebiva v ino-
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zemstvu, sodnik za prekrške določi, da obdolženec položi varščino«. Ta spremembna je potreba, ker sicer ni v interesu obdolženca, da bi sata predlagal
položitev varščine. (Velenje)
149. člen : Izraženi sta bili dve mnenji:
Po prvem ne pride v poštev varianta, na podlagi katere naj bi odpadel
drugi odstavek tega člena. Povprečnina pa naj bi znašala do din 300.— in ne
do din 200.—. (Skofja Loka)
Tudi po drugem mnenju naj bi drugi odstavek zadržali, njegovo besedilo
pa dopolnili s tem, da se za skrajšani postopek poprečnina ne določa. (Velenje)
151. člen : Izraženo- je bilo mnenje, da bi naj oba odstavka združili,
vrstni red obeh pa pri tem zamenjali, tako bi se ta člen glasil:
»Obdolženca je treba opozoriti, da ni dolžan plačati denarne kazni, preden
ne izteče rok, ki je bil določen v odločbi in da se bo štelo, da se je odpovedal
pravici do pritožbe, če plača denarno kazen pred polnomočnostjo odločbe. Če
obdolženec plača izrečeno denarno kazen, preden postane odločba o prekršku
pravnomočna, se šteje, da se je s tem odpovedal pravici do pritožbe.« (Celje)
152. člen : V tretjem odstavku naj bi črtali besedilo: »ali pa se da na
zapisnik«. Pri tem je bilo izraženo mnenje, da so v sedanjih razmerih podani
pogoji, da se lahko prizadeti kaznovani občani poslužujejo ustreznih služb
pravne pomoči, ki je zelo razvita, kakor tudi močno razš;rjene mreže odvetniških pisarn. Dosedanja praksa je namreč pokazala, da se ta ugodnost pritožbe
po dosedanjih predpisih izrablja, pri čemer se mnogokrat po nepotrebnem
obremenjuje občinskega sodnika za prekrške pri njegovem rednem delu. (Celje)
168. člen : V zvezi s tem členom so v razpravi opozorili na problem, ki
je posebno pereč v Ljubljani, da se vse več občanov izogiba plačilu mandatne
kazni' bodisi na mestu storitve prekrška ali kasneje po pošti. Zato je bilo predlagano, naj bi se v tem zakonu izterjanje denarne kazni takoj na mestu sploh
črtalo in naj bi ga obravnaval zakon o notranjih zadevah, ali pa naj bi se v
upravnem postopku dovolilo multipliciranje kazni: če npr. kdo ne plača v roku
osmih dni, se mu kazen poveča dvakratno, če ne plača v roku 16 dni, naj plača
trikratno kazen itd., ker bodo sicer občinske in mestne službe postale dejansko
izvrševalci oziroma izterjevalci za milico. Ker pa verjetno- ta predlog ne bo
sprejet, je bilo predlagano, da naj bi se uvedla poprečnina in to v znesku od
30 do 300 dinarjev, ne pa do 200, kot je v osnutku napisano. (Ljubljana)
Po drugem mnenju (Skofja Loka) varianti k temu členu ne prideta v
poštev.
171. člen: Tretji odstavek tega člena naj bi dopolnili s tem, da se kazen
lahko izvrši takoj tudi v primeru, če sodnik za prekrške ugotovi, da se glede
na značaj zaposlitve obdolženca in drugih okoliščin drugače ne bo mogla izvršiti. (Velenje)
174. člen :V skladu z mnenji, izraženimi k 68. členu, so ob tem členu
v razpravi menili, da bi naj zakon omogočil, da so sedanji sodniki za prekrške
ne glede na pogoje iz 68, člena, lahko tudi ponovno izvoljeni. Gre namreč
za številne sodnike, izvoljene po dosedanjih predpisih, ki že vrsto let opravljajo
svoje delo-. (Kamnik)
Št.: 022-74/72
Ljubljana, 19 10. 1972
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POROČILA
Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora
skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 10. oktobra 1972 obravnaval osnutek
zakona o prekrških, ki ga je republiški skupščini predložil v obravnavo izvršni svet.
V načelni razpravi so člani odbora poudarili, da je zakon o prekrških potrebno čimprej sprejeti, saj je z 31. decembrom 1971 prenehal veljati temeljni
zakon o prekrških, razen določb, ki se nanašajo na prekrške, o katerih vodijo
postopek zvezni organi, po določbah ustavnega zakona za izvedbo ustavnih
amandmajev k republiški ustavi, pa se temeljni zakon o prekrških uporablja
samo do izdaje republiškega zakona, ta pa mora biti usklađen in sprejet najpozneje do 31. decembra 1972.
Glede na to, da je za postopek o prekršku pristojen sodnik za prekrške,
na katerega območju je bil prekršek storjen, ostaja neurejeno vprašanje kaznovanja storilcev, ki so tujci, ker organi za kaznovanje prekrškov v večini
primerov nimajo dežurne službe. Storilce — tujce je mogoče obdržati pod
nadzorstvom le 24 ur, sodnik za prekrške pa ne dela od petka do ponedeljka,
to je 64 ur. Zato bi bilo potrebno uvesti dežurno službo sodnikov za prekrške
v večjih krajih in razširiti njihovo krajevno pristojnost na celotno območje,
za katerega bi dežurah. V času dežurstva naj bi obravnavali sodniki za prekrške le najnujnejše primere, zlasti oestno-prometne prekrške. Ta problem bi
lahko rešili tudi na ta način, da sodnik za prekrške prekrška ne bi obravnaval,
ker ni krajevno pristojen, bi pa izvedel ukrep za obdolženčevo navzočnost, odredil bi namreč pridržanje storilca do treh dni.
Glede na pravico predlagatelja postopka, da lahko vloži pritožbo zoper
odločbo o prekršku, naj se v zakonu posebej določi, da se mora odločba vročiti
predlagatelju postopka istočasno kot obdolžencu. Sedanja praksa številnih sodnikov za prekrške je namreč taka, da dobi predlagatelj odločbo o prekršku
šele čez nekaj mesecev, ko je kazen že izvršena, ,s tem pa se predlagatelju
onemogoča, da bi aktivno sodeloval v pritožbenem postopku.
Zakonski osnutek ne predvideva pogojni izrek določenih varnostnih ukrepov. Zato naj se prouči možnost, da bi se zlasti varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja lahko izrekal tudi pogojno za primerno preizkusno dobo
enega ali dveh let. Pogojno izrečen varnostni ukrep bi bil mnogo bolj učinkovit
kot pa izrečen nepogojno, pa za krajši čas.
Ko so člani odbora obravnavah posamezne določbe osnutka zakona, so izrazih naslednje pripombe, predloge in stališča:
K 3. členu : V prvem odstavku naj se prouči, zakaj je izpadla določba,
da lahko predpise o prekrških izdaja z odlokom tudi mestna skupščina. Po
XVIII. amandmaju k ustavi SR Slovenije je namreč mesto razdeljeno na
občine, posebna družbenopolitična skupnost, v kateri občani uresničujejo
družbeno samoupravljanje in urejajo tiste zadeve, ki so skupnega pomena za
mesto. Glede na to ustavno določbo je treba tudi mestni skupščini dati možnost,
da z odlokom predpisuje prekrške.
K 4. č 1 e n u : Tretji odstavek naj se črta, saj je iz 4. točke prvega odstavka 3. člena jasno, da občinska skupščina ne sme prenesti pravice predpisovanja prekrškov na svoje organe. Ti organi ne morejo izdajait odloke, prekršek
pa je lahko predpisan samo z odlokom.
43
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K 6. členu : Zaradi jasnosti naj se drugi odstavek glasi:
»Za posamezen prekršek se lahko predpiše denarna kazen ali kazen zapora.«
Pripomba je redakcijskega značaja, je pa predlagano besedilo dovolj jasno,
da se lahko omenjeni kazni izrekata samo alternativno.
K 7. členu : Drugi odstavek tega člena ni razumljiv, zlasti pa zadnji
del odstavka. Smiselno je treba ta odstavek formulirati tako, da se denarna
kazen za prekršek predpiše sorazmerno teži prekrška in družbeni škodljivosti.
K 8. č 1 e n u : Smiselno velja pripomba k 3. členu glede odloka mestne
skupščine, v točkah 1 in 2 pa je treba navesti tudi minimum kazni.
K 9. člen u : Ureditev, da denarne kazni, plačane za prekrške, pripadajo
republiki, ni primerna, zlasti za prekrške, ki jih predpisujejo občinske skupščine s svojimi odloki. Čistejša in pravičnejša je določba, da pripadajo denarne
kazni republiki, če so plačane za prekrške, ki jih predpiše republika z zakonom,
uredbo, odlokom, pravilnikom in odredbo, v primerih, ko predpiše prekršek
občina s svojim odlokom, pa gredo denarne kazni tej občini.
K 10. č 1 e n u : Člani odbora so se zavzeli za osvojitev variante, ker je
primemejiša, jasnejša in ker prepušča zakonodajalcu možnost, da sam oceni
težo prekrškov, ko jih bo predpisoval.
K 11. členu: V drugi vrsti prvega odstavka naj se »varstveni ukrepi«
zamenjajo z »varnostnimi ukrepi«. V bistvu ne gre za drugačne ukrepe kot jih
predvideva kazenski zakonik, zato pa naj bo terminologija enotna.
Varianta v prvem odstavku naj se črta, saj ne bi smeh delati razlike
med domačim in tujim vozniškim dovoljenjem.
V prvem odstavku naj se doda kot nov varnostni ukrep tudi obvezno
zdravljenje narkomanov.
K 15. členu: Določbo tretjega odstavka bi bilo treba uskladiti z drugimi republikami, da ne bo prihajalo do kolezije predpisov na tem področju.
K 16. členu : Ze v 12. členu je določeno, da se prekršek lahko izvrši
s storitvijo ali opustitvijo. Zato v prvem odstavku 16. člena to ni treba ponavljati.
V drugem odstavku je treba besedi »v pijanosti« zamenjati z besedami
»pod vplivom alkohola«. Pijanost je samo stopnja in to težja stopnja alkoholiziranosti. Zato bi formulacija kot jo predlaga osnutek, lahko povzročalo organom za kaznovanje prekrškov določene težave.
K 24. č 1 e n u : Iz kriminalno-političnih razlogov bi bilo treba proučiti
drugi odstavek tega člena.
K 28. členu : Če se osvoji varianta k 10. člemu, je določba prvega odstavka tega člena primerna, sicer pa jo je treba uskladiti z 10. členom.
K 39. č 1 e n u : Pri tem členu naj se prouči možnost uvedbe varnostnega
ukrepa odstranitve storilca prekrška iz določenega kraja za določen čas. Za
katere vrste prekrškov naj bi se tak varnostni ukrep uporabljal, bo določeno
v posebnem zakonu, kjer bi bile materialne določbe (npr. v zakonu o prekrških
zoper javni red in mir). Tak varnostni ukrep ima zakon o prekrških zoper
javni red in mir SR Hrvatske.
Peti odstavek naj se spremeni v tem smislu, da je denar za prodane predmete, ki so storilčeva last, dohodek občine. Občinski organi namreč predmete
zasežejo, jih hranijo in nato tudi izvedejo dražbo. Ker ves ta postopek občino
obremenjuje, je utemeljeno, da dohodek pripade njej. Sicer pa gre za sorazmerno nizke dohodke.
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K četrtemu poglavju: Načeloma mladoletnikom za storjene prekrške ne bi smeli izrekati kazni. Zato bi morali uvesti tudi v tem postopku
sistem vzgojnih ukrepov (strožje nadzorstvo staršev, strožje nadzorstvo druge
družine in strožje nadzorstvo skrbstvenega organa). Z represivnimi ukrepi
zoper mladoletnike ni mogoče doseči prevzgojnega učinka.
K 43. členu : V tretjem odstavku je določeno, da mora sodnik za prekrške v vsakem primeru, preden izreče mladoletniku kazen, pribaviti mnenje
pristojnega skrbstvenega organa. Ta določba je vsekakor preširoka. Omeji naj
se s tem, da je sodnik za prekrške dolžan tako mnenje pribaviti samo v težjih
primerih prekrškov, ki jih storijo mladoletniki.
K 45. členu: V drugem odstavku naj se v prvi in drugi vrsti besedi
»ustavi« in »ustavitvi« zamenjata z besedama »pretrga« in »pretrganju«.
Zastaranje postopka se namreč ne ustavi, pač pa pretrga. S tem je terminologija zastaranja usklađena s terminologijo kazenskega zakonika.
K 46. členu : V prvi in tretji vrsti drugega odstavka tega člena je
skladno s pripombo v 45. členu treba zamenjati besedi »ustavi« in »ustavitvi«
z besedama »pretrga« in »pretrganju«.
K 60. čl en u : Glede na to, da so organi za kaznovanje prekrškov samostojni organi ustrezne družbenopolitične skupnosti ter so za svoje delo odgovorni
njeni skupščini, naj se prouči ustreznost predlagane slovesne izjave. Besedilo
slovesne izjave je formulirano tako, kakor da so sodniki za prekrške organi
družbene skupnosti.
K 65. členu : Sesti odstavek ni dovolj jasen. Nobenega dvoma ni, da
morajo občine, ki imajo skupnega sodnika za prekrške, zagotavljati sredstva za
njegovo delo-, seveda po nekem kriteriju bodisi pripada bodisi števila prebivalcev. Zato je treba v tem odstavku nedvomno določiti kriterije za zagotavljanje omenjenih sredstev.
K 68. č 1 e n u : Ta člen je treba v celoti proučiti, saj obstoja bojazen, da
kadrovske problematike organov za kaznovanje prekrškov ne bo mogoče v doglednem času rešiti, če se bodo postavljah za izvolitev sodnika za prekrške
tako strogi kriteriji, kakor so predvideni v tem členu. Sodnika za prekrške na
noben način ni mogoče izenačevati s sodnikom rednega sodišča. Sodnik za
prekrške rešuje družbeno manj pomembne zadeve kakor redna sodišča, zato
pa tudi ni oportuno zahtevati, da ima sodnik za prekrške tudi pravosodni
izpit. Glede na značaj dela in pomembnost organa bo zadostovalo, da ima
sodnik za prekrške dokončano pravno fakulteto in opravljen specializiran izpit
za sodnike za prekrške. Sicer pa je taka ureditev bila že do sedaj v zakonu
o organih za kaznovanje prekrškov.
K 74. č 1 e n u : Tretja vrsta v tretjem odstavku naj se črta. Skupščina
SR Slovenije ima komisijo za volitve in imenovanja, ki bo izvedlo postopek
v zvezi z volitvijo in razrešitvijo predsednika in sodnikov za prekrške republiškega senata.
K 78. č 1 e n u : Drugi odstavek tega člena naj se črta. Republiški senat
za prekrške je namreč tako pomemben organ, da je lahko za sodnika tega
senata izvoljen samo diplomiram pravnik, ki ima pravosodni izpit ali izpit
za sodnika za prekrške. Ce bi določba drugega odstavka ostala nespremenjena,
ni prav nobene razlike med občinskim sodnikom za prekrške in sodnikom za
prekrške v republiškem senatu.
K 92. č 1 e n u : Med besedama »odloča senat« je treba dodati besedo »republiški«. Pripomba je redakcijskega značaja.
43*
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K 95. členu : Prouči naj se drugi odstavek v tem smislu, ali je res
potrebno, da mora biti obdolženčev zagovornik v postopku za prekršek odvetnik.
Sicer pa ta določba ni povsem jasna.
K 104. členu: V prezadnji vrsti osmega odstavka naj se beseda »pridržanju« nadomesti z besedami »obdržanju pod nadzorstvom«. Zamenjava je
potrebna zaradi terminološke uskladitve.
Deveti odstavek naj se prouči v tem smislu, da sme vojaško osebo privesti
tudi pooblaščena uradna oseba enote službe javne varnosti, kadar je privedba
potrebna, da bi se preprečilo nadaljevanje prekrška, če tega ne morejo pravočasno storiti pooblaščene vojaške osebe.
K 106.členu: V tretji vrsti drugega odstavka tega člena je besedo »priobčitve« treba zamenjati z besedo »izročitve«. Pripomba je redakcijskega značaja.
K 112. členu: V 2. točki prvega odstavka je treba določiti, da se sme
obdolženec pridržati le zaradi težjega prekrška zoper javni red. Ni namreč
vsak prekršek takega značaja, da bi ne smel storilec po storitvi odpotovati
v inozemstvo.
K 114- členu: V zadnji vrsti prvega odstavka se beseda »zadržan« nadomesti z besedo »pridržan«. Pripomba je redakcijskega značaja.
K 115. členu : V predzadnji vrsti drugega odstavka se beseda »preiskavi« nadomesti z besedami »kazenskem postopku«. Preiskava je samo del
kazenskega postopka, sodnik za prekrške pa je z jemanjem generali j obdolženca zainteresiran, da zve, ali je v kazenskem postopku, ki zajema tako preiskavo kakor tudi postopek po vloženem obtožnem predlogu oziroma obtožnici.
K 135. členu : V tretji vrsti četrtega odstavka naj se beseda »splošne
koristi ali morala« nadomestijo z besedami »koristi varovanja tajnosti, koristi
javnega reda ali razlogi morale«. Predlagana formulacija namreč ni dovolj
jasna in daje sodniku za prekrške možnosti zlorabe, saj bo njegova prosta
ocena, kaj je treba smatrati pod splošne koristi. Celo zakonik o kazenskem postopku tako široke omejitve načela javnosti ne pozna. Predlagana rešitev je
tudi v skladu z določbo zakonika o kazenskem postopku o omejitvi javnosti
glavne obravnave.
K 136. členu: V šestem odstavku se nadomesti beseda »obdolženca«
z besedo »mladoletnika«. Tudi v postopku za kaznovanje prekrškov ni mogoče
mladoletnika imenovati kot obdolženca, saj se načeloma ne kaznuje, pač pa se
mu izrekajo vzgojni ukrepi.
K 149. členu : Člani odbora ,so v celoti podprli uvajanje povprečnine tudi
v postopku za kaznovanje prekrškov. Izrazili so celo pomislek, da je zgornja
meja povprečnine prenizka.
V drugem odstavku je treba dodati še posebno določbo, da pripada povprečnina družbenopolitičnih skupnosti, ki zagotavlja sredstva za delo sodnika za
prekrške.
V četrtem odstavku je treba določiti, da trpi stroške postopka, ki je bil
ustavljen, proračun družbenopolitične skupnosti, ki financira organ sodnika za
prekrške.' Ta organ namreč nima lastnih sredstev, posebej ne sredstev za vodenje postopka. Gre namreč za strogo namenska sredstva, ki ob koncu leta
ostanejo v proračunu.
Predlagana varianta naj odpade, ker so poslanci podprli uvedbo povprečnine.
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K 150. členu : Drugi stavek tretjega odstavka naj se črta. Pravna varnost je zagotovljena s tem, da imata pravico do pritožbe obdolženec in predla-*
gatelj. Odveč je intervencija javnega tožilca tudi v pritožbenem postopku, še
posebej, ker ima možnost intervenirati v postopku zahteve za sodno varstvo.
K 151. členu : Ta člen naj se črta. Ni mogoče namreč sprejeti pravno
domnevo, da se je obdolženec odpovedal pravici do pritožbe, če plača denarno
kazen pred pravnomočnostjo odločbe. Računati moramo s prava neuko stranko,
ki lahko, še posebej ob grožnji, da se bo denarna kazen spremenila v zapor,
denarno kazen plača, pa kljub temu računa na uspeh v pritožbenem postopku.
Možnost pa je uvesti odpoved pravici do pritožbe bodisi pismeno bodisi ustno
pred sodnikom za prekrške.
K 11. poglavju: Črta naj se drugo podpoglavje — razveljavitev in
odprava pravnomočne odločbe o prekršku (163. člen). To izredno pravno sredstvo
je popolnoma odveč, saj postopek o kaznovanju prekrškov ni upravni postopek.
K 168. členu : Pri šestem odstavku tega člena so se člani odbora zavzeli
za usvojitev variante, ker je primernejša in ustreza pravnemu načelu prepovedi
reformacije in peius. Posebej pa so nasprotovali predlagani določbi, da lahko
sodnik za prekrške, če mandatna kazen na licu mesta ni plačana, izreče dvojno
mero denarne kazni kot se sme izterjati takoj na mestu.
Varianta k 168. členu naj odpade, ker ni ustrezna.
K 169. členu: V drugem odstavku naj se besedilo »sploh s svojim
obnašanjem v postopku za prekršek zakrivil, da je bil kaznovan« črta in nadomesti z besedilom »kako drugače namenoma povzročil svoje kaznovanje«. Gre
za jasnejšo formulacijo, ki ne vzbuja nobenega dvoma. Predlagana formulacija
»svojim obnašanjem« lahko privede do določene samovolje sodnika za prekrške.
Namen določbe drugega odstavka in v tem, da obdolžencu ne gre odškodnina,
če se ni primerno obnašal, pač pa mu ta odškodnina ne gre, če je s krivim
priznanjem ah kako drugače namenoma povzročil svoje kaznovanje.
K 171. členu : V četrti vrsti tretjega odstavka se namesto besede »prekršek« vstavi besedilo »težji prekršek zoper javni red«. Gre za to, da se
odločba sodnika za prekrške lahko izvrši samo v primeru težjega prekrška zoper
javni red, ne pa za vsak prekršek.
K 172. členu: V drugi vrsti 4. točke prvega odstavka se besede »občinski
organ za notranje zadeve« nadomestijo z besedami: »enota službe javne varnosti«. Občinski organ za notranje zadeve namreč ne more izvrševati varnostnega ukrepa odstranitve tujca iz Jugoslavije. To lahko opravi samo enota
službe javne varnosti.
Člani odbora so obravnavali tudi predlog oddelka za splošne zadeve skupščine mesta Ljubljane z dne 3. 5. 1972, št. 1/1-179/72, za spremembo zakona
o prekrških. Predlagatelj se v omenjenem predlogu zavzema:
— da bi kot zgornjo mejo v skrajšanem postopku (v mandatnem postopku)
zakon predpisal denarno kazen za fizične osebe do 200 din, za pravne osebe
pa do 500 din,
— da se pri izterjavi denarnih kazni uvede sistem povprečnine in
— da v postopku zoper mladoletnike, kadar gre za kršitev prometnih predpisov, zakon ne bi zahteval pribavo mnenja skrbstvenega organa.
Ugotovili so, da je predlagatelj osnutka zakona o prekrških v bistvu upošteval vse pripombe oziroma predloge oddelka za splošne zadeve skupščine
mesta Ljubljane, tako da je pravzaprav postal predlog brezpredmeten. Ker na
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seji ni bilo predstavnika predlagatelja, je odbor sklenil, da se ga obvesti zaradi
eventualnega umika citiranega predloga.
Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen član odbora
Mirko Zlender.
St.: 022-74/72
Ljubljana, 12. 10. 1972

Komisija skupščine SR Slovenije za pravosodje je na seji dne 3. novembra
1972 obravnavala osnutek zakona o prekrških, ki ga je skupščini SR Slovenije
predložil v obravnavo izvršni svet.
V načelni razpravi so člani komisije soglašali z osnutkom, vendar pa so
opozorili, da je osnutek grajen v celoti na podlagi sedanje ureditve in ne rešuje
cele vrste odprtih vprašanj tudi ne sistemskih, kar bo seveda imelo za posledico, da bo treba to področje še nadalje proučevati in tudi zakonsko na novo
urediti. Pri tem gre predvsem za vprašanje kategorizacije prekrškov, ki so
sedaj zelo heterogeni in zajemajo več različnih področij. Zadovoljivo tudi ni
rešeno vprašanje sankcij, predvsem kar zadeva vprašanje zapora, ali je sploh
umesten in kdaj. Po mnenju članov komisije bi bilo treba razširiti register
sankcij za mladoletnike (disciplinski ukrepi, strožji nadzor, zavodski ukrepi).
Proučiti bi bilo treba tudi celoten sklop varstvenih ukrepov ipd. Poleg tega bo
treba v bodoče tudi proučiti vsa vprašanja v zvezi s postopkom za izrekanje
kazni za prekrške pa tudi organizacijo organov za izrekanje kazni.
Komisija je bila mnenja, da je treba s sistematičnim proučevanjem navedenih in še drugih vprašanj začeti že sedaj tako, da bi bila teoretična izhodišča
jasna, ko bo treba zakon uskladiti z novimi ustavnimi spremembami.
K posameznim členom osnutka pa je imela komisija tele pripombe:
K 3. č 1 e n u : Komisija je bila mnenja, da v tretji točki tega člena ni
mogoče dopustiti, da predpise o prekrških lahko izdajajo s pravilnikom in odredbo tudi republiški sekretarji, kadar so z zakonom za to pooblaščeni in da
predpišejo zato prekrške v mejah pooblastil, ki jim jih daje tak zakon. Komisija
je osvojila stališče pravnega sveta, da namreč lahko samo zakon in predpis
politično izvršilnega organa urejata družbena razmerja ter nalagata pravice
in obveznosti občanom in organizacijam, se pravi, da lahko le onadva določata
prekrške v primeru njune kršitve. Zaradi tega komisija meni, da je treba tretjo
točko prvega odstavka črtati in kot posledico tega tudi drugi odstavek tega
člena.
K 4. č 1 e n u : Prekršek lahko predpiše občinska skupščina samo z odlokom. Takega akta organi občinske skupščine ne morejo sprejeti, zaradi česar
je treba črtati tretji odstavek tega člena kot nepotreben.
K 7. členu : Glede razponov denarnih kazni, ki so navedene v prvem
odstavku, je bila komisija mnenja, da jih je treba uskladiti z drugimi republikami, predvsem pa tudi z denarnimi kaznimi, ki so zagrožene za gospodarske
prestopke in za kazniva dejanja.
Precizirati bi bilo treba tudi besedilo drugega odstavka in omejiti z zgornjo
mejo, za kolikokrat se lahko denarna kazen poveča, na primer za 10-krat.
K 8. členu: K temu členu velja načelno ista pripomba kot k 7. členu
s tem, da bi bilo treba v teh primerih določiti spodnjo mejo, kot v 7. členu.
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Po mnenju komisije bi bilo možno 7. in 8. člen združiti in obravnavano materijo razdeliti z odstavki. Ne glede na to pa je treba glede na stališče k 3. členu
izpustiti pravilnik in odredbo republiškega sekretarja.
K 9. č 1 e n u : Vsebinsko komisija k temu členu ni imela pripomb. Glede
na številne pripombe občinskih skupščin, naj bi bile denarne kazni dohodek
občin, je komisija le opozorila, da denarne kazni v nobenem primeru ne smejo
biti odvisne od proračunske politike ali obratno in je zaradi tega argument,
da občina plačuje stroške organov za prekrške, nesprejemljiv. Organi za prekrške bodo v bodoče kot odmeno za svoje delo itak odmerjali poprečnino, ki
naj bi praviloma krila vse stroške organov za prekrške. Vprašanje, komu
naj pripadajo dohodki iz naslova denarnih kazni, je dejansko vprašanje finančne
politike v okviru republike.
K 10. členu : Zapor naj bi bilo mogoče predpisati samo za hujše prekrške, zaradi česar naj bi se oba odstavka tega člena združila s tem, da se
zgornja meja zapora določi na dva meseca. Varianta naj se črta.
K 11 čl e n u : Proučiti je treba, ali ne gre v tem členu za varnostne
ukrepe. Ni nobenega razloga za razločevanje med tujci in domačini glede odvzema vozniškega dovoljenja in naj zaradi tega za oba velja zgornja meja 3 leta.
V zvezi s tem bi bilo treba dodati tudi varnostni ukrep prepovedi izdajanja
vozniškega dovoljenja, prav tako pa tudi obvezno zdravljenje narkomanov. Proučiti pa bi kazalo vprašanje obveznega ambulantnega zdravljenja alkoholikov
in narkomanov.
K 16. členu : Besedilo 2. odstavka, kakor je formulirano, je v nasprotju
s kazensko-pravno teorijo. To določilo naj se črta ali pa vsebinsko preformulira.
K 17. č 1 e n u : Besedilo tega člena povzema sedanjo ureditev. Kljub temu
pa je bila komisija mnenja, da bi bilo treha to vprašanje proučiti, ker ne vidi
razloga, zakaj naj bi veljal za prekrške drugačen, strožji kriterij, kot velja
za kazniva dejanja in za gospodarske prestopke.
K 18. členu : Komisija je bila mnenja, da bi bilo treba tretji odstavek
tega člena izločiti in ga vnesti kot poseben člen za 20. členom. Glede vsebine
tega odstavka pa je bila komisija mnenja, da je mogoče izvzeti od odgovornosti za prekršek le družbenopolitične skupnosti in državne organe, ne pa
krajevne skupnosti. Krajevna skupnost ima vendarle bolj značaj samoupravne
interesne skupnosti in je prav, da za prekrške odgovarja tako kot vsaka druga
samoupravna interesna skupnost, kot pravna oseba.
K 19. č 1 e n u : Glede na določbo prvega odstavka je bil izražen pomislek,
da je nelogično določati, da za prekrške pravne osebe odgovarja tudi odgovorna
oseba pravne osebe, kajti v pravni osebi lahko deluje le odgovorna oseba. Po
mnenju komisije mora biti to vprašanje rešeno z drugim odstavkom 18. člena.
K 27. č 1 e n u : Proučiti bi bilo treba umestnost ureditve v drugem odstavku. Enostavneje bi bilo, da bi se denarna kazen prisilno izterjala v rednem
postopku ne glede na rok, pač pa bi bilo treba določiti, da uvedba postopka za
izterjavo pretrga zastaranje.
K 28. č 1 e n u : Vsebino prvega odstavka je treba uskladiti z vsebino spremenjenega 10. člena.
K 39. členu: Komisija izrecno zavrača sugestijo odbora za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora, po kateri naj bi se
proučila možnost uvedbe varnostnega ukrepa odstranitve storilca prekrška iz
določenega kraja za določen čas. Komisija namreč meni, da tak ukrep ne bi
imel zaželenega učinka.
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K 6. odstavku veljajo iste pripombe kot so navedene pri 9. členu.
K IV. poglavju: K temu poglavju, ki govori o odgovornosti in kaznovanju mladoletnikov, je imela komisija načelni pomislek o primernosti izrekanja zapora mladoletniku, ki je storil prekršek. Poleg tega bi bilo treba
proučiti, katere ukrepe bi bilo treba uvesti, če bi se ugotovilo, da zapor ni
najprimernejši ukrep. V zvezi s tem bi bilo pač treba ustrezno razširiti vrsto
varstvenih ukrepov.
K 45. č 1 e n u : Proučiti bi bilo treba vprašanje, ali se zastaranje pretrga
z uvedbo postopka za prisilno izterjavo denarne kazni.
Glede na tretji odstavek tega člena se postavlja vprašanje skladnosti predlagane zakonske ureditve z ustavo in s pravnim sistemom, ker se v tem zakonu,
ki naj področje prekrškov sistemsko uredi, že hkrati omogočajo izjeme od tako
postavljenega sistema. Gre torej za razmerje sistemskega zakona do ustave.
Komisija je soglašala s tem, naj bi takšna določba v zakonu vendarle ostala,
ker določno nakazuje, da gre za izjeme od sistema, ki se jih zakonodajalec lahko
posluži v specifičnih primerih, ki bi takšno izjemno ureditev posebej utemeljevali. Seveda pa je nesporno, da je na sistemsko zakonsko ureditev vezan
tudi zakonodajalec, ko ureja posamezna področja. Odstop od sistema bi bil
mogoč le, če bi takšno izjemo pri poznejši zakonski ureditvi določenega področja terjali posebni razlogi. Zaradi tega bi bilo treba proučiti, ali ne bi bila
v tem členu navedena tudi področja, glede katerih lahko zakonodajalec pri
njihovem poznejšem zakonskem urejanju odstopi od sistemske ureditve.
K 51. členu: Formulacijo tega člena je treba uskladiti z ustreznimi
določbami zakonika o kazenskem postopku.
Dodati je treba tudi določbo, ki bo uveljavljala načelo dvojezičnosti na
območju, kjer žive manjšine.
K 53. členu : V drugem odstavku mora biti pravilno, da je odločba
organa druge stopnje dokončna.
K 57. členu: Komisija ni soglašala s predlogom skupščine občine
Kamnik, da naj bi se dodal nov odstavek, ki bi določal, da mora sodniku za
prekrške, ki ni znova izvoljen, družbenopolitična skupnost v 6 mesecih ponuditi dosedanji funkciji primerno zaposlitev. Komisija meni, da bi bila taka
določba nerealna, saj bi lahko silila občinske skupščine v odpiranje novih delovnih mest, ki sicer ne bi bila potrebna.
K 63. č 1 e n u : Komisija ne soglaša s predlogom skupščine občine Ljubljana-Bežigrad, ki meni, da bi bilo treba zakonsko urediti tudi disciplinsko
odgovornost sodnikov za prekrške. Glede tega je treba poudariti, da je to sistemsko vprašanje, ki ga bo treba rešiti v okviru ostalih sistemskih vprašanj s področja pravosodja.
K 68. členu: Komisija ne soglaša z mnenjem odbora za družbenopolitični sistem in notranjo politiko, češ da je glede na kadrovske težave dovolj,
če ima sodnik za prekrške dokončano pravno fakulteto in opravljen izpit za
sodnika za prekrške. Komisija meni, da v sistem ni mogoče vnašati take določbe, pač pa je to treba urediti v prehodnih določbah, kar je konkretno v tem
zakonu tudi predvideno.
K 69. č 1 e n u : Četrto točko drugega odstavka je treba uskladiti z določbami prvega odstavka 77. člena tega zakonskega osnutka.
K 74. členu : Rešitev v tretjem odstavku predstavlja sistemsko vprašanje in jo je s tega stališča treba še proučiti.
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K 78. č 1 e n u : Drugi odstavek naj se črta, ker odstopa od sistemske
rešitve kot jo postavlja prvi odstavek. Morebitne izjeme naj se urede v prehodnih določbah.
K 91. členu: Formulacijo točke 1) prvega odstavka je treba prilagoditi
ustreznim določbam zakonika o kazenskem postopku.
K 93. č 1 e n u : Drugemu odstavku je treba dodati, da je oškodovanec ne
le tisti, katerega pravica je bila prekršena, temveč tudi ogrožena, ker je tako
določeno tudi v zakoniku o kazenskem postopku.
K 94. členu: Besedilo »civilno pravno« v tem členu je treba izpustiti,
ker ni nujno, da uveljavlja povrnitev škode samo v pravdnem postopku.
K 95. členu : Drugi stavek drugega odstavka je treba preformulirati
tako, da se glasi »za zagovornika lahko vzame nekoga, ki ima po zakonu
o odvetništvu in drugi pravni pomoči pravico dajati pravno pomoč«. To je
potrebno zaradi tega, da se to določilo uskladi z zakonom o odvetništvu in
drugi pravni pomoči.
K 96. č 1 e n u : Določbe o pregledovanju spisov je treba v celoti uskladiti
z ustreznimi določbami zakonika o kazenskem postopku. Pri tem je treba posebej opozoriti, da ni sprejemljiva sedanja formulacija drugega stavka drugega
odstavka, ker je preveč splošna.
K 97. členu : V tretjem odstavku je treba prevajalca nadomestiti s tolmačem.
K 104. členu: 9. odstavek je treba preformulirati tako, da bo tudi
vojaško osebo mogoče privesti v primerih, kadar je to potrebno, da bi se
preprečilo nadaljevanje prekrška.
K 112. členu : K tretjemu odstavku je imela komisija resne pomisleke.
Gre namreč za pridržanje obdolženca, ki pa ni pripor in zaradi tega ustavno
določilo, ki dopušča tridnevni pripor, v tem primeru ne more biti temelj za
tako določbo.
K 115. členu : Na koncu drugega odstavka je treba besedi »v preiskavi«
nadomestiti z besedami »v kazenskem postopku«.
K 127. členu : Skladno z zakonikom o kazenskem postopku je treba
uporabljati besedi »telesni pregled« in ne »telesna preiskava«, kar velja tudi
za naslov k 7) podpoglavju.
K 135. členu : Četrti odstavek je treba prilagoditi ustreznim določbam
zakonika o kazenskem postopku, ki govore o tem, kdaj je možno izključiti
javnost obravnave.
K 136. členu : Na koncu 6. odstavka je treba »obdolženca« nadomestiti
z »mladoletnikom«, kajti v postopku zoper mladoletnika le-tega ni mogoče nazivati obdolženec.
K 137. členu : K tretjemu odstavku tega člena je komisija izrazila
resne pomisleke, kajti odvzem prostosti priči, ki noče pričati v postopku o prekršku, je po mnenju komisije prehud ukrep in bi bilo treba to vprašanje
ponovno proučiti.
K 144. členu : Komisija meni, da je sporno vprašanje, ali je sodniku
za prekrške dano na voljo, da ustavi postopek, če predlagatelj umakne predlog,
kot stoji v tretjem odstavku tega člena. Vprašanje bi bilo treba proučiti, vendar
komisija meni, da bi v takem primeru, ko predloga za pregon ni več, sodnik
za prekrške postopek moral ustaviti.
K 149. členu : Komisija meni, da je uvedba poprečnine pravilna in
umestna, vendar pa je treba te določbe uskladiti z določbami zakonika o kazen-
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skem postopku, kriterije pa uskladiti tudi s postopkom v gospodarskih prestopkih.
V 7. odstavku je treba besedo »neresnične« nadomestiti z besedo »krive«.
Varianta naj se črta.
K 150. členu : Komisija ne soglaša z mnenjem odbora za družbenopolitični sistem in notranjo politika, po katerem naj bi javni tožilec ne imel
vedno pravico do pritožbe, kot je predvideno v tretjem odstavku tega člena.
K 151. členu : Komisija je soglasna, da je treba ta člen črtati.
Nemogoče je namreč, da bi plačilo denarne kazni vezali na odpoved pravice
do pritožbe.
K 156. členu: V petem odstavku je treba dodati pred besedo »obdolženec« besedo »samo«, ker le na ta način dobi ta odstavek smisel.
K 159. členu : Komisija predlaga, da se doda nova tretja točka, ki se
glasi: »3) oe je odločeno o odškodnini v znesku nad 500 din«. Taka določba
je potrebna glede na to, da je v postopku za prekršek možno odločati tudi
o odškodninskem zahtevku.
K 163. členu : Komisija meni, da je potrebno ta člen v celoti spremeniti
tako, da sme senat za prekrške odpraviti odločbo le tedaj, če ugotovi, da je
nezakonita, kajti če je pravnomočna odločba o prekršku nepravilna; jo je mogoče spremeniti z obnovo postopka. To pravico bi bilo treba dati predsedniku
republiškega senata za prekrške in javnemu tožilcu.
K 168. členu : Glede na določilo drugega odstavka bi bilo treba navesti
v tretjem odstavku poleg miličnika tudi uradno osebo.
Komisija je bila mnenja, da bi namesto 6. odstavka bolj ustrezal peti odstavek variante k temu členu. Nikakor ni mogoče sprejeti načela, da bi sodnik
za prekrške lahko izrekel višjo ali dvojno denarno kazen, kot je za določen
prekršek določena. Kolikor ima zakon za tako določilo v mislih stroške postopka, ki nastanejo s tem, če kaznovani denarne kazni ne plača takoj, potem
je treba to vprašanje rešiti s poprečnino.
K 169.členu: Formulacijo drugega odstavka je treba prilagoditi ustreznim določbam zakonika o kazenskem postopku. Dodati je treba tudi nov odstavek, ki daje pravico do odškodnine za neupravičeni odvzem prostosti. Ta
pravica izhaja iz 50. člena ustave SR Slovenije.
K 171. členu : Začetek tretjega odstavka je treba ustrezno formulirati
»Če ni mogoče ugotoviti v postopku za prekršek identitete kaznovanega . . .«).
K 174. členu : Komisija soglaša s predlogom skupščine občine Kamnik,
da se ta člen dopolni tako, da se glasi: »Sodniki za prekrške, izvoljeni po dosedanjih predpisih, po uveljavitvi tega zakona nadaljujejo z delom in so lahko
ponovno izvoljeni, ne glede na to, ali izpolnjujejo pogoje po določbah tega
zakona.«
Komisija za pravosodje predlaga republiškemu zboru, da osnutek zakona
o prekrških sprejme z navedenimi pripombami.
Št.: 022-74/72
Ljubljana, 6. 11. 1972

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 2. oktobra 1972 obravnavala osnutek zakona o prekrških, ki ga je skupščini predložil
v obravnavo izvršni svet.
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Uvodoma je komisija poudarila, da so na podlagi ustavnega zakona za
izvedbo zveznih ustavnih amandmajev prenehale z 31. decembrom 1971 veljati
določbe temeljnega zakona o prekrških, razen določb, ki se nanašajo na prekrške, o katerih vodijo postopek zvezni organi. Po določbah ustavnega zakona
za izvedbo ustavnih amandmajev k republiški ustavi se temeljni zakon o prekrških uporablja do izdaje republiškega zakona kot republiški zakon, ki mora
biti usklađen z ustavnimi amandmaji najpozneje do 31. decembra 1972. Glede
na navedeno uskladitev in glede na pomembne novosti v zvezi s pristojnostjo,
kazenskimi sankcijami in postopkom o prekrških, ki so jih uveljavili ustavni
amandmaji, je predloženi osnutek zakona potrebno čimprej sprejeti.
Pri podrobni obravnavi po členih je komisija sprejela naslednje pripombe,
predloge in stališča:
K 3. členu: V zvezi z določbo v 3. točki prvega odstavka, da se predpisi
o prekrških izdajajo tudi s pravilnikom in odredbo republiškega sekretarja,
kadar je z zakonom posebej pooblaščen, je komisija menila, da bi bilo treba
to vprašanje proučiti. Vprašljivo je namreč, če je taka določba v skladu z ustavo
in pravnim sistemom. Izvršni svet je po novih predpisih resorsko sestavljen,
zato je zlasti vprašljiva predvidena pristojnost republiških sekretarjev.
Ker gre za pomembno vprašanje, ki bi ga bilo potrebno proučiti, je komisija menila, naj bi o tem dal predhodno mnenje pravni svet.
K 7. č 1 e n u : Po mnenju komisije je treba drugi odstavek bolj precizno
formulirati. Določba, da se za prekršek lahko predpiše denarna kazen, ki
sorazmerno ali kako drugače ustreza dani podlagi, namreč ni jasna. Morda bi
predlagatelj to določbo spremenil tako, da bi konkretno določil, koliko znaša
lahko taka denarna kazen (npr. od 5-kratnega do 10-kratnega zneska).
K 8. členu : Določba tega člena glede denarne kazni zakonodajnotehnično ni usklađena z določbo 7. člena. Po mnenju komisije bi bilo tudi
v tem členu ustrezneje določiti najnižjo spodnjo mejo denarne kazni.
K 9. členu: V zvezi z določbo, da so denarne kazni, plačane za prekršek,
le dohodek republike, je komisija menila, da bi bilo treba to temeljito proučiti. Glede na to, da tudi občinske skupščine s svojim odlokom predpisujejo
denarne kazni za prekrške, je taka določba vprašljiva. Po pojasnilu predstavnika predlagatelja so ostale republike to zelo različno uredile. Pojasnjeno je
bilo, da bo v okviru federacije to rešeno na ta način, da bi bile občine soudeležene pri participaciji. Vsekakor bo treba rešiti vprašanje financiranja službe
za prekrške, ki jo sedaj financira občina.
K 10. čl e n u : Komisija je menila, da je sprejemljivejša varianta k temu
členu, s tem, da naj predlagatelj prouči, če je ustrezen rok 60 dni za zgornjo
mejo zaporne kazni.
K 11.členu: Po mnenju komisije varianta, ki določa odvzem vozniškega
dovoljenja do treh let, ni ustrezna. V praksi so namreč primeri, ko se odvzame
vozniško dovoljenje poklicnim šoferjem, ki bi zaradi tako dolgega roka ne mogli
opravljati svojega rednega poklica. Zato je sprejemljivejša določba, da se odvzame vozniško dovoljenje za dobo enega leta.
V tem členu kot tudi v vseh ostalih je potrebno uskladiti terminologijo
s kazenskim zakonom, tako da se besedi »varstveni ukrep« nadomestita z besedama »varnostni ukrep«.
Nadalje bi kazalo vnesti na koncu prvega odstavka kot varnostni ukrep
tudi obvezno zdravljenje narkomanov.
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K 15. č 1 e n u : Določbo tretjega odstavka bi bilo treba uskladiti z drugimi
republikami, da ne bo prihajalo do kolizije predpisov na tem področju.
K 16. členu : V drugem odstavku naj se besedi »v pijanosti« nadomestita
z besedami »pod vplivom alkohola«. Ta sprememba je utemeljena, ker je pijanost ena izmed oblik alkoholiziran osti.
K 18. č 1 e n u : Izrečeno je bilo mnenje, če ne bi kazalo določiti tudi odgovornost odgovornih oseb v državnih organih (npr. načelniki, šefi, sekretarji
itd.). Tudi ti s svojim ravnanjem ali opustitvijo povzročijo prekršek (npr.
odgovorni delavec državnega organa ne prijavi nesreče pri delu, ne prijavi
delavcev v delovno razmerje in podobne). Ker opravljajo te osebe opravila posebne družbene narave, je vprašanje, če so lahko odgovorne tudi za storjeni
prekršek. Odgovorne osebe v državnih organih imajo namreč poseben status
in je vprašljivo, če bi v primeru odgovornosti za prekršek sploh lahko opravljale
svoje delo. Te osebe pa so vsekakor disciplinsko odgovorne po posebnih predpisih.
Ker je to pomembno sistemsko-pravno vprašanje, je komisija predlagala,
naj glede navedenega da predhodno mnenje pravni svet.
Prav tako bi bilo treba proučiti izjemo glede odgovornosti za prekršek
krajevne skupnosti. Ni namreč razlogov, da ne bi bila krajevna skupnost, ki
je samoupravna skupnost, v kateri se delovni ljudje in občani samoupravno
organizirajo, odgovorna za prekršek. Ce bi to veljalo za njo, potem bi tudi
druge interesne skupnosti morali izvzeti.
K 27. členu : Prouči naj se v zvezi s tretjim odstavkom, če ne bi
kazalo vnesti v to določbo tudi osebe, ki imajo imuniteto. V 182. členu ustave
SR Slovenije je namreč določeno, da osebam, ki imajo imuniteto, ni dovoljeno
vzeti prostosti. Glede na to naj bi se tudi v primerih, ko gre za imuniteto,
v določenem roku neplačana denarna kazen izterjala prisilno, ne pa s spremembo denarne kazni v zapor.
K 38. č 1 e n u : Po< mnenju komisije bi bila potrebna tudi v primerih, ko
gre za stek kazni (npr. v carinskih, deviznih prekrških) medrepubliška uskladitev, ker bo v nasprotnem prišlo do različnih situacij v posameznih republikah.
K 39. č 1 e n u : Za šesti odstavtek tega člena velja enaka pripomba, ki
je bila dana pri 9. členu osnutka.
K 43. č 1 e n u : Glede kazni zapora zoper mladoletnika je komisija menila,
da bi bili za te primernejši vzgojni ukrepi. Znano je splošno načelo, da naj
bi se zaporne kazni za mladoletnike uvajale le izjemoma in to za težka kazniva
dejanja. Dejansko je mladoletnih storilcev prekrškov veliko, toda kljub temu
iz vzgojnih razlogov ni zaporna kazen najbolj učinkovita. Komisija je' menila,
da se z ukrepi strožjega nadzorstva po starših, zlasti pa po skrbstvenem organu
lahko doseže namen prevzgoje.
K 45. členu : Predlagatelj naj ponovno prouči, če je v 1. točki prvega
odstavka določen rok 6 mesecev primeren.
Po mnenju komisije določba tretjega odstavka ne sodi v ta zakon in naj
se črta. Na podlagi 11. podtočke 1. točke XLIII. ustavnega amandmaja sprejema republika zakon, s katerim se določajo prekrški ter kazni zanje. Gre torej
za sistemski zakon, s katerim se urejajo vprašanja, ki jih je neogibno potrebno
urediti v republiki enotno in ustreznim normam dati prisilno sankcijo.
V tem členu pa gre za nedoslednost glede sistemskega zakona, saj se pooblašča posamezne republiške zakone, da lahko nekatere zadeve drugače urejajo. Kolikor želimo vsaj formalno ohraniti nek sistem, potem bi moral ta
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zakon imeti neke določene meje. Glede na nejasnost v zvezi z razmejitvijo
med republiškimi sistemskimi zakoni in drugimi republiškimi zakoni, bi bilo
treba to bolj precizirati v republiški ustavi.
Po mnenju komisije naj bi pravni svet proučil odnos republiškega sistemskega zakona do drugih zakonov in posredoval o tem mnenje.
K ' 46. členu : Pri tretjem odstavku je komisija imela enako pripombo
kot pri 45. členu.
K 65. členu: V šestem odstavku je komisija predlagala, da se zaradi
večje jasnosti na koncu doda besedilo »sporazumno in sorazmerno s stroški«.
K 68. č 1 e n u : Komisija je menila, da so pogoji, določeni za izvolitev
občinskega sodnika, prezahtevni. Splošno znano je, da primanjkuje diplomiranih
pravnikov s pravosodnim izpitom in niti sodišča ne morejo zadostiti vseh svojih
potreb. Ker sodniki za prekrške opravljajo manj zahtevna pravna dela kot
sodniki na sodiščih, bi praviloma to določbo uskladili z 59. členom temeljnega
zakona o prekrških.
K 74. č 1 e n u : Črta naj se besedilo v tretjem odstavku »na predlog
izvršnega sveta«. Proučiti bi bilo treba, ali je taka določba, ki je povzeta iz
dosedanjega zakona, ki je bil sprejet že v 1965. letu, primerna in sistemsko
pravilna v novih odnosih in če ne bi kazalo to pristojnost prenesti na komisijo za volitve in imenovanja pri skupščini SR Slovenije.
K 79. členu : Zaradi večje jasnosti je potrebno določbo drugega odstavka uskladiti s 70. členom tega zakona.
K 92. členu : Peti odstavek naj se iz redakcijskih razlogov preoblikuje,
tako da se besedilo za vejico glasi: »za katerega izločitev gre«.
K 95. členu : Drugi odstavek ni dovolj jasen. Določiti bi bilo treba, ali
mora obdolženca zagovarjati le odvetnik, ali pa tudi kdo drug.
K 102.členu: Predlagatelj naj prouči, ali je ustrezno, da se uporabljajo
za postopek o prekrških določbe zakonika o kazenskem postopku. Nekateri
teoretiki se namreč zavzemajo, da bi se za ta postopek uporabljale določbe
splošnega upravnega postopka, ker gre predvsem za upravno kaznovanje, medtem ko je zvezno stališče, da naj bi se uporabljala načela zakonika o kazenskem
postopku. Komisija meni, da bi bili tudi glede tega potrebni medrepubliški
dogovori, da ne bi prišlo do prevelikih odstopanj.
K 112. členu : Komisija je predlagala, naj se vprašanja pridržanja, ki
sme trajati največ do 3 dni, prouči. Po dosedanjem temeljnem zakonu o prekrških je pridržanje trajalo največ štiriindvajset ur. Predstavnik predlagatelja
je pojasnil, da je bil ta rok prekratek za izvedbo postopka in zato ga je bilo
treba podaljšati. Ker tudi druge republike to vprašanje različno urejajo, bi
bilo po mnenju komisije potrebno to na podlagi medrepubliških dogovorov
uskladiti.
K 115. členu : V drugem odstavku naj se nadomestita besedi »v preiskavi« z besedami »v kazenskem postopku«, ker je preiskava samo vrsta
kazenskega postopka.
K 135. členu : Besedilo v četrtem odstavku »splošne koristi ali morala«
je treba precizirati oziroma določiti, da gre za razloge morale.
K 136. členu : Ker pri mladoletnikih ne govorimo o obdolžencih, naj
se ta beseda črta in določba ustrezno preoblikuje.
K 149. členu : V zvezi s povprečnino je komisija menila, da bi bilo
treba določiti, komu ta pripada. Prav tako bi bilo glede tega potrebno med-
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republiško dogovarjanje, da bi se določile neke enotne meje za določanje
povprečnine.
K 157. členu : Tudi glede izrednega pravnega sredstva zahteve za sodno
varstvo bo potrebna po mnenju komisije enotna rešitev z drugimi republikami.
Po pojasnilu predstavnika predlagatelja je bil ta inštitut uveden z novelo temeljnega zakona o prekrških, ker je bilo mnenje, da je tako varstvo potrebno,
ker gre za tako pomembne zadeve, ko mora imeti nad njimi tudi sodišče ingerenco. Posamezne republike pa so sedaj glede tega varstva zavzele različna
stališča.
K 163. členu : Prvi odstavek je nejasen, zato ga je treba bolj precizno
formulirati.
K 168. členu : Pri tretjem odstavku naj se vnese določba, da poleg
miličnika izda plačilni nalog tudi druga pooblaščena uradna oseba.
Glede šestega odstavka je po mnenju komisije sprejemljiva le predlagana
varianta petega odstavka, to se pravi takšna ureditev, ki je bila že po dosedanjih predpisih. Proti vsem pravnim načelom je namreč določba, da se lahko
izreče storilcu, ki ne plača takoj denarne kazni, dvojna mera kazni. Višina
kazni je namreč že vnaprej za konkreten prekršek določena. Vsekakor pa
bodo zaradi takega ravnanja storilca nastali večji stroški kot bi bili, če bi
storilec plačal kazen takoj na mestu storitve prekrška. Ti stroški pa bodo
morali na vsak način bremeniti storilca.
Komisija je imela več redakcijskih pripomb k osnutku zakona, ki jih je
predstavnik predlagatelja vzel na znanje.
Št.: 022-74/72
Ljubljana, 3. 10. 1972
OSNUTEK ZAKONA
o izvrševanju kazenskih sankcij
I. poglavje
SKUPNE DOLOČBE
1. člen
Po tem zakonu se izvršujejo kazenske sankcije (kazni, varnostni ukrepi
in vzgojni ukrepi), ki jih je izreklo sodišče v kazenskem postopku, in kazen
zapora, ki jo je izrekel organ za kaznovanje prekrškov v postopku zaradi
prekrška.
2. člen
Tistim, proti katerim se izvršujejo kazenske sankcije, se le toliko odvzamejo
ali omejijo pravice, kolikor je treba, da se v skladu z zakonom uresniči namen
posameznih sankcij.
3. člen
Kazenska sankcija se izvrši, ko postane pravnomočna odločba, s katero je
izrečena, in ko za njeno izvršitev ni več zakonite ovire.
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Samo izjemoma, kakor to zakon posebej določa, se sme začeti posamezna
sankcija izvrševati, še preden postane pravnomočna odločba, s katero je
izrečena.
4. člen
Ce sodišče ali organ za kaznovanje prekrškov, ki sta izdala odločbo na prvi
stopnji, nista sama pristojna za izvršitev kazenske sankcije, morata poslati
izvršljivo odločbo pristojnemu sodišču oziroma organu za kaznovanje prekrškov
v treh dneh od dneva, ko postane odločba izvršljiva, oziroma v treh dneh od
dneva, ko jo prejmeta od višjega sodišča ali od organa za kaznovanje prekrškov,
druge stopnje.
Ko so izpolnjeni vsi pogoji za izvršitev kazenske sankcije, morajo pristojni organi ukreniti, kar je treba, da se izvrši brez odlašanja in v skladu s tem
zakonom.
Izvršitev kazenske sankcije se sme odložiti samo v primerih in ob pogojih,
ki jih določa zakon.
5. člen
Kazni, varnostni in vzgojni ukrepi se izvršujejo tako, kot določajo ta zakon
in na njegovi podlagi izdani predpisi.
6. člen
Organi, zavodi, organizacije združenega dela in druge organizacije, ki
opravljajoi na> svojem delovnem področju posebne zdravstvene, socialne, vzgojne
in druge dejavnosti, pomembne tudi za izvrševanje posameznih kazenskih
sankcij, morajo sodelovati z organi, ki so pristojni za izvrševanje teh sankcij.
Za čim popolnejše uresničevanje namena posameznih kazenskih sankcij
sodelujejo organi, ki so pristojni za njihovo izvrševanje, tudi z družbenimi
organizacijami, ki jim glede na njihove naloge in delo pri tem lahko pomagajo.
7. člen
Tisti, zoper katerega se izvrši kazen, ne plača stroškov za izvršitev, razen
stroškov za izvršitev denarne kazni in tistih stroškov, ki so posebej navedeni
v tem zakonu.
8. člen
Za vloge, uradna dejanja in odločbe v zvezi z uporabo določb tega zakona
se ne plačujejo takse.
9. čl en
Da bi se izboljšali ukrepi v zvezi z izvrševanjem kazenskih sankcij, sodelujejo republiški sekretariat za pravosodje in oboo upravo in drugi organi,
ki so pristojni za zadeve izvrševanja kazenskih sankcij, z znanstvenimi zavodi,
strokovnimi društvi in drugimi zainteresiranimi organi in organizacijami.
Republiški sekretar za pravosodje in občo upravo ustanovi strokovni svet,
ki spremlja in preučuje izvrševanje kazni odvzema prostosti in varnostnih
ukrepov ter daje predloge in mnenja za izboljšanje dela na tem področju.
Člane strokovnega sveta imenuje republiški sekretar.
Člani strokovnega sveta so predstavniki znanstvenih zavodov, pravosodnih
organov in drugih upravnih organov, strokovnih društev in organizacij, ki se
ukvarjajo s problemi kriminalitete.
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10. člen

Republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo spremlja in preučuje,
kako se uporablja sistem izvrševanja kazenskih sankcij, daje predloge za
njegovo izboljšanje ter zbira in obdeluje statistične podatke o izvrševanju teh
sankcij.
Da bi mogel opravljati zadeve s svojega delovnega področja, spremlja
republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo stanje in delo v kazenskih
poboljševalnih zavodih po njihovih poročilih in z neposrednim nadzorstvom.

Prvi del
IZVRŠEVANJE KAZNI
A. IZVRŠEVANJE KAZNI ODVZEMA PROSTOSTI
II. poglavje
SPLOŠNE DOLOČBE
11. člen
Namen izvršitve kazni odvzema prostosti (strogega zapora, zapora in mladoletniškega zapora) je usposobiti obsojence, da po vrnitvi v prostost izpolnjujejo
dolžnosti občana socialistične skupnosti ter živijo in delajo v skladu z zakonom.
V ta namen se uporabljajo proti obsojencem primerni vzgojni, poboljševalni
in drugi ukrepi.
12. člen
Kazen zapora, strogega zapora in mladoletniškega zapora ter kazen zapora,
izrečeno v postopku za prekrške, izvršujejo kazenski poboljševalni zavodi pod
nadzorstvom republiškega sekretariata za pravosodje in občo upravo.
13. člen
Z obsojenci je treba ravnati človeško, spoštovati njihovo človeško dostojanstvo ter varovati njihovo telesno in duševno zdravje; pri tem pa je treba
gledati, da se ohranita potreben red in disciplina.
Z obsojenci je treba ravnati, kakor najbolj ustreza njihovi osebnosti, in
glede na uspeh, dosežen v njihovi prevzgoji.
Za uspešno prevzgojo se obsojenci razvrščajo (klasificirajo) v skupine.
14. člen
Pri obsojencih je treba razvijati čut osebne odgovornosti za njihovo ravnanje in jih spodbujati, da tudi sami prostovoljno sodelujejo pri svoji prevzgoji.
15. člen
Med izvrševanjem kazni odvzema prostosti mora biti obsojencem zagotovljena udeležba pri organiziranju posameznih dejavnosti in dela skupnega po-
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mena, kot so kulturno prosvetno delo, proizvodna dejavnost, skrb za red in
snago in podobno.
16. člen
Obsojenci prestajajo kazen odvzema prostosti skupaj. Le kadar to terja
zdravstveno stanje obsojenca ali kadar je tako določeno v tem zakonu, se lahko
odredi, da prestaja posamezen obsojenec kazen ločeno od drugih.
Moški in ženske prestajajo kazen odvzema prostosti ločeno drugi od drugih.
Osebe, ki prestajajo kazen odvzema prostosti, so praviloma ločene od tistih,
ki so v priporu.
17. člen
Obsojencem so zagotovljene med izvrševanjem kazni odvzema prostosti
določene pravice.
Obsojencem se lahko dajejo tudi posebne ugodnosti, ki so določene v tem
zakonu ah v predpisih, izdanih na njegovi podlagi.
18. člen
Obsojenci, ki so zmožni za delo, morajo delati in jim je treba delo omogočiti.
Delo obsojencev mora biti koristno in čimbolj ustrezati sodobnemu načinu
opravljanja dela iste vrste v prostosti.
Namen tega dela je, da obsojenci pridobijo oziroma ohranijo in povečajo
svoje delovne zmožnosti, delovne navade in strokovno znanje, da bi se nato
v prostosti čim laže vključili v koristno življenje. Z delom si obsojenci prislužijo
tudi sredstva, ki so jim potrebna za osebne potrebe med prestajanjem kazni in
za plačevanje preživninskih in drugih obveznosti. Zato so jim zagotovljene v
mejah možnosti raznovrstne zaposlitve.
Gospodarska korist, ki naj bo dosežena z delom obsojencev, ne sme biti
v škodo prevzgojnemu namenu.
19. člen
Za obsojence, za katere je to koristno in možno, se organizira pouk, ki si
pridobijo splošno in strokovno izobrazbo, in usposabljanje, da si pridobijo
kvalifikacijo.
Za dvig splošne izobrazbe ter za prevzgojo obsojencev med izvrševanjem
kazni odvzema prostosti se organizira kulturno-prosvetno delo in telesna vzgoja
v raznih oblikah in obsojencem omogoča čitanje knjig, dnevnega tiska ter
uporabo drugih sredstev informacij.
20. člen
Da se obsojenci spodbudijo k lastnemu prizadevanju za vključitev v redno
življenje v prostosti, se puščajo tisti obsojenci, za katere se da utemeljeno pričakovati, da se bodo v prostosti dobro obnašali in da ne bodo delali kaznivih
dejanj, na pogojni odpust po določbah kazenskega zakonika.
21. člen
Obsojencem, ki so odpuščeni s prestajanja kazni odvzema prostosti, morajo
pristojni organi, zavodi in organizacije pomagati, da se v prostosti laže in
hitreje vključijo v redno življenje.
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22. člen

V kazenskih poboljševalnih zavodih v SR Sloveniji prestajajo praviloma
kazen zapora in strogega zapora tisti obsojenci, ki so jim na prvi stopnji
sodila sodišča z območja SR Slovenije.
Obsojenec je lahko premeščen iz enega kazenskega poboljševalnega zavoda
v drugi kazenski poboljševalni zavod v republiki.
Obsojenec je lahko premeščen iz kazenskega poboljševalnega zavoda v
SR Sloveniji v kazenski poboljševalni zavod druge republike pod pogoji in
na način, kot določa ta zakon oziroma medrepubliški dogovor.
23. člen
Sredstva za izvrševanje kazni strogega zapora, zapora in mladoletniškega
zapora zagotavlja SR Slovenija v svojem proračunu.
Za kritje stroškov po prejšnjem odstavku se uporabljajo tudi sredstva,
ki jih ustvarjajo obsojenci s svojim delom v gospodarskih enotah kazenskih
poboljševalnih zavodov.
III. poglavje
KAZENSKI POBOLJŠEVALNI ZAVODI
Vrste kazenskih poboljševalnih zavodov in razporejanje obsojencev
24. člen
Kazni odvzema prostosti se izvršujejo v kazenskih poboljševalnih zavodih,
ki so v sestavi republiškega sekretariata za pravosodje in občo upravo.
Kazenski poboljševalni zavodi so kazenski poboljševalni domovi in zapori.
25. člen
Kazenski poboljševalni domovi so splošni in posebni.
Posebni kazenski poboljševalni domovi so odprt kazenski poboljševalni dom,
kazenski poboljševalni dom za mlajše polnoletnike in kazenski poboljševalni
dom za mladoletnike.
Glede na to, koliko naj bo prostost obsojencev omejena, se lahko ustanovijo
zaprti, polodprti in odprti kazenski poboljševalni domovi.
V splošnih in posebnih kazenskih poboljševalnih domovih in zaporih so
lahko oddelki polodprtega ah odprtega tipa.
Če je potrebno, se lahko ustanovijo tudi druge vrste posebnih kazenskih
poboljševalnih domov.
26. člen
Socialistična republika Slovenija je enotno območje za razpored obsojencev.
Obsojenci se pošiljajo v kazenske poboljševalne zavode po razporedu, ki
ga predpiše republiški sekretar za pravosodje in občo upravo v skladu z določbami tega zakona.
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27. člen
Obsojenci, ki so obsojeni na kazni odvzema prostosti, daljše od enega leta,
prestajajo kazen praviloma v kazenskih poboljševalnih domovih.
28. člen
V splošne kazenske poboljševalne domove se pošiljajo obsojenci, za katere
ni v razporedu določena oddaja v poseben dom.
29. člen
V odprti kazenski poboljševalni dom oziroma odprti oddelek zaprtega kazenskega poboljševalnega doma ali zaporov se pošiljajo praviloma obsojenci, ki so
prestali del kazni v zaprtem ali polodprtem kazenskem poboljševalnem zavodu,
ki so osebnostno urejeni in za katere se da utemeljeno pričakovati, da bo bivanje
v odprtem domu ah oddelku ugodno vplivalo na njihovo prevzgojo, da bodo
z občutkom odgovornosti opravljali svoje dolžnosti in da ne bodo zlorabili okoliščine, da ni posebnega nadzorstva in ne zavarovanja.
V polodprti kazenski poboljševalni dom ali oddelek se smejo oddati obsojenci, ki ne izpolnjujejo pogojev za odprti kazenski poboljševalni dom, če so
prestali del kazni v zaprtem kazenskem poboljševalnem domu ali zaporih, če
so se dobro obnašali in je to v skladu s prevzgojnim programom.
Obsojenci, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka tega člena, se lahko
pošiljajo na prestajanje kazni v odprti kazenski poboljševalni dom ah oddelek
tudi če niso prestali del kazni v zaprtem zavodu, če so obsojeni za kazniva
dejanja, določena v razporedu o pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni
odvzema prostosti.
Obsojenci, ki že prestajajo kazen, se premestijo v odprti kazenski poboljševalni dom na njihovo prošnjo ali po predlogu zavoda, v katerem prestajajo
kazen. O premestitvi dokončno odloči republiški sekretariat za pravosodje in
občo upravo.
Sodišča prve stopnje lahko tudi sama po pravnomočnosti sodbe predlagajo
republiškemu sekretariatu za pravosodje in občo upravo razvrstitev obsojencev
v odprti kazenski poboljševalni dom ali oddelek, če ugotovijo, da izpolnjujejo
pogoje iz prvega odstavka tega člena.
Obsojenci, ki zlorabijo ugodnosti bivanja v odprtem zavodu ali oddelku,
se lahko razporedijo oziroma premestijo v zaprt zavod. O tem odloči republiški
sekretariat za pravosodje in občo upravo na predlog zavoda.
30. člen
V kazenski poboljševalni dom za mlajše polnoletnike se oddajo obsojenci,
ki so ob oddaji polnoletni, pa še niso stari 23 let. Ce obsojenec do dopolnjenega
27 leta starosti ne prestane kazni in znaša ostanek kazni več kot šest mesecev,
se odda v splošni kazenski poboljševalni dom.
31. člen
Kazen mladoletniškega zapora prestajajo obsojenci do dopolnjenih 23 let
v kazenskem poboljševalnem domu za mladoletnike ah ločeno od drugih obso44»
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jen cev v posebnem, za mladoletnike namenjenem oddelku splošnega kazenskega
poboljševalnega zavoda. Izjemoma sme ostati v tem domu oziroma oddelku
tudi obsojenec, ki je dopolnil 23 let starosti, če je to potrebno, da konča šolanje
ali strokovno usposobitev, ali če ostanek kazni ne presega šest mesecev.
Drugi obsojenci se napotijo po dopolnjenem 23. letu starosti na nadaljnje
prestajanje kazni v kazenski poboljševalni dom za polnoletne. Ti so v svojem
položaju izenačeni s tistimi, ki so obsojeni na zapor.
32. člen
V zaporih praviloma prestajajo kazen obsojenci, ki so kaznovani največ
na eno leto odvzema prostosti ali pri katerih ostanek kazni po vštetju pripora
ne presega enega leta, če ni razporejen v drug kazenski poboljševalni zavod.
Izjemoma lahko prestajajo v zaporih kazen tudi obsojenci z daljšo kaznijo,
če so dani pogoji za izvajanje ustreznega prevzgojnega programa.
33. člen
V zaporih prestajajo kazen zapora tudi osebe, kaznovane v postopku za
prekrške, vendar ločeno od obsojencev.
Mladoletne osebe, ki so kaznovane z zaporom v postopku za prekrške,
prestajajo to kazen ločeno od polnoletnih oseb.
V okviru zaporov je poseben oddelek za prestajanje pripora po zakoniku
o kazenskem postopku.
34. člen
Kazenske poboljševalne zavode ustanavlja in odpravlja izvršni svet skupščine Socialistične republike Slovenije na predlog republiškega sekretarja za
pravosodje in občo upravo.
Zapori se ustanavljajo praviloma za območje in na sedežu okrožnega
sodišča.
Ce ni pogojev za ustanovitev zaporov po prejšnjem odstavku, se lahko na
območju okrožnega sodišča ustanovi oddelek zaporov, ki pripada zaporom na
območju drugega okrožnega sodišča. Tak oddelek je lahko tudi zunaj sedeža
okrožnega sodišča.
35. člen
Kazenski poboljševalni zavod vodi upravnik, ki je za svoje delo odgovoren
republiškemu sekretarju za pravosodje in občo upravo.
Kazenski poboljševalni zavod ima kolegij, ki je posvetovalni organ upravnika. Kolegij sestavljajo vodilni delavci in drugi strokovni delavci, ki jih določi
upravnik.
36. člen
Kazenski poboljševalni zavod ima hišni red, v katerem je v skladu s tem
zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, natančneje določeno življenje in delo obsojencev v zavodu.
Hišni red predpiše upravnik zavoda v soglasju z republiškim sekretarjem
za pravosodje in občo upravo.
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Nadzorstvo nad zavodi
37. člen
Splošno in strokovno nadzorstvo nad izvrševanjem kazni odvzema prostosti
v kazenskih poboljševalnih zavodih opravlja republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo. Namen tega nadzorstva je, da zagotovi enotno izvrševanje kazni odvzema prostosti, prenašanje pozitivnih izkušenj iz dela kazenskih
poboljševalnih zavodov, analiziranje in preučevanje dela posameznih služb
v kazenskih poboljševalnih zavodih in strokovno pomoč za njihovo izboljšanje.
Nadzorstvo glede zakonitega in pravilnega ravnanja z obsojenci opravljata
republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo in predsednik okrožnega
sodišča, na čigar območju je zavod, ali sodnik, ki ga on določi.
Predsednik okrožnega sodišča oziroma sodnik iz prejšnjega odstavka je
dolžan najmanj enkrat mesečno obiskati te zavode. Predsednik sodišča ali
sodnik lahko obišče obsojence tudi na njihovo zahtevo.
Pri izvrševanju nadzorstva se pooblaščena uradna oseba republiškega sekretariata oziroma predsednik okrožnega sodišča ah določen sodnik informira pri
obsojencih o ravnanju z njimi in o razmerah v zavodu in ukrene, kar je treba,
da se odpravijo morebitne pomanjkljivosti.
Razgovor z obsojenci se lahko opravi tudi brez navzočnosti zavodskega
osebja.
Strokovno nadzorstvo nad vzgojno-izobraževalnim delom in izobraževalnimi
enotami zavodov opravlja zavod za šolstvo SR Slovenije.
IV. poglavje
IZVRŠEVANJE KAZNI ODVZEMA PROSTOSTI
Klicanje obsojencev na prestajanje kazni
38. člen
Občinsko sodišče, na območju katerega ima obsojenec stalno ali začasno
prebivališče, mora ukreniti, kar je treba, da začne izvrševati kazen odvzema
prostosti takoj po prejemu izvršljive odločbe, najkasneje pa v treh dneh po
njenem prejemu.
39. člen
Obsojenca, ki je v prostosti, pokliče na prestajanje kazni odvzema prostosti
občinsko sodišče, na katerega območju ima obsojenec stalno oziroma začasno
prebivališče. Ce so mu za odhod v kazenski poboljševalni zavod potrebna
medmestna prevozna sredstva, ima obsojenec pravico do brezplačne vozovnice.
Stroške za vozovnico plača kazenski poboljševalni zavod, v katerega je obsojenec poslan.
Obsojenca, ki je v priporu, pošlje na prestajanje kazni odvzema prostosti
občinsko sodišče, na katerega območju so zapori, v katerih je pripornik.
Stroške plača kazenski poboljševalni zavod, iz katerega se obsojenec odpelje.
Občinsko sodišče, ki je izdalo odločbo na prvi stopnji, ukrene, kar je treba,
da se najde obsojenec neznanega stalnega oziroma začasnega prebivališča ali
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obsojenec, ki je bil obsojen v odsotnosti. Ce pa je izdalo odločbo na prvi
stopnji okrožno sodišče, pošlje v ta namen izvršljivo odločbo občinskemu sodišču na svojem sedežu.
40. člen
Ce je bil poklican na prestajanje kazni obsojenec, ki preživlja mladoletne
otroke, ali osebe, ki niso zmožne skrbeti zase, obvesti sodišče iz prejšnjega
člena o nastopu kazni hkrati tudi skrbstveni organ občine, v kateri ima obsojenec stalno ali začasno prebivališče.
41. člen
Obsojenca, ki je v prostosti, pokliče pristojno občinsko sodišče, naj se določenega dne zglasi, da nastopi kazen odvzema prostosti v določenem kazenskem
poboljševalnem zavodu. Dan zglasitve v kazenskem poboljševalnem zavodu
mora biti določen tako, da ostane obsojencu do odhoda najmanj osem dni.
Ce se v redu poklicani obsojenec ne zglasi sam v kazenskem poboljševalnem zavodu, ga pripeljejo prisilno na njegove stroške.
Za obsojencem, ki se skriva ali je na begu, odredi pristojno občinsko sodišče
tiralico in pošlje svojo odredbo pristojni enoti službe javne varnosti v izvršitev.
Ko ga primejo, ga pripeljejo v določeni kazenski poboljševalni zavod. Stroške
privedbe mora plačati sam.
Začetek prestajanja kazni se šteje v primeru iz prvega odstavka tega člena
od dneva, ko se obsojenec sam zglasi na prestajanje kazni, v primerih iz drugega
in tretjega odstavka tega člena pa od dneva, ko je pripeljan v zavod.
42. člen
Obsojenec, ki je v priporu, lahko predlaga po določbah zakonika o kazenskem postopku, naj ga pred pravnomočnostjo sodbe pošljejo na prestajanje
kazni odvzema prostosti in da izjavo o tem na zapisnik. Ob prejemu take
izjave je obsojenca treba poučiti, da bo v kazenskem poboljševalnem zavodu
glede pravic in dolžnosti izenačen z drugimi obsojenci.
O predlogu odloča sodišče po prosti presoji. Pri tem upošteva zlasti, koliko
časa naj bi po obsodbi prve stopnje obsojenec, po vštet j u pripora, še moral
prestajati kazen in koliko je kazenski poboljševalni zavod oddaljen od sodišča
glede na to, da utegne biti potrebna obsojenčeva navzočnost v tem ali kakšnem
drugem kazenskem postopku.
Ce sodišče ugodi predlogu obsojenca, pošlje odločbo o tem in en izvod
sodbe prve stopnje v izvršitev pristojnemu sodišču iz drugega odstavka 39. člena
tega zakona.
43. člen
Obsojencu, ki je v prostosti, se sme na njegovo prošnjo odložiti izvršitev
kazni odvzema prostosti:
1. če zboli za hujšo akutno boleznijo;
2. če v njegovi ožji družini kdo umre ah hudo zboli;
3. če mu je potreben odlog, da bi mogel opraviti ali dovršiti neodložljiva
poljska ali sezonska dela ali dela, ki jih je povzročila elementarna nezgoda
ah kakšna druga nesreča, pa v svoji družini nima za delo drugih sposobnih
članov;
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4. oe mora opraviti določeno delo, ki ga je že začel, in bi nastala občutnejša škoda, oe ga ne bi opravil;
5. če mu je potreben odlog, da konča šolo ali opravi izpit, za katerega
se je pripravljal;
6. če mu je potreben čas za to, da poskrbi za varstvo in vzgojo otrok,
o čemer da svoje mnenje skrbstveni organ občine, na območju katerega prebivajo obsojenčevi otroci;
7. oe so skupaj z njim obsojeni njegov zakonec ali drugi člani skupnega
gospodinjstva ali ti že prestajajo kazen in bi bilo ogroženo preživljanje starih,
bolnih ali mladoletnih družinskih članov, če bi vsi obsojeni odšli na prestajanje
kazni;
8. če gre za obsojenko, ki doji otroka, mlajšega kot eno leto, ali je noseča
in do poroda ni ostalo več kot tri mesece.
Izvršitev kazni se v primeru iz 1. točke prvega odstavka tega člena lahko
odloži, dokler traja bolezen, v primerih iz točk 2 do 4 največ za tri mesece,
v primerih iz 5. točke največ za šest mesecev, v primerih iz 6. točke največ
za en mesec, v primeru iz 7. točke največ za šest mesecev, v primeru iz
8. točke pa dotlej, dokler otrok ne dopolni enega leta starosti.
44. člen
Prošnjo za odlog izvršitve kazni je treba vložiti v treh dneh po prejemu
vabila iz 41. člena tega zakona. Če nastane razlog za odložitev iz 1. ali 2. točke
prvega odstavka 43. člena pozneje, lahko vloži obsojenec prošnjo do dneva,
ko bi se moral zglasiti na prestajanje kazni.
Prošnji se mora priložiti tudi dokaze, ki opravičujejo odlog.
O prošnji za odlog izvršitve kazni odloča predsednik pristojnega občinskega sodišča (prvi in drugi odstavek 39. člena), ki mora v treh dneh od prejema
prošnje izdati odločbo. Preden izda odločbo, lahko občinsko sodišče še s potrebnimi preverjanji ugotovi dejstva, ki jih prosilec navaja v prošnji. Do odločbe
o prošnji se začetek prestajanja kazni odloži.
Odločba o prošnji za odlog nastopa kazni se izda po zakonu o splošnem
upravnem postopku.
45. člen
x Zoper odločbo, s katero mu je bila zavrnjena prošnja za odlog izvršitve
kazni, ima obsojenec pravico pritožbe na predsednika pristojnega okrožnega
sodišča v roku treh dni. Pritožba ne odloži izvršitve kazni. Predsednik okrožnega sodišča je dolžan izdati odločbo o pritožbi v treh dneh od prejema
pritožbe.
Zoper odločbo predsednika sodišča o pritožbi ni mogoč upravni spor.
46. člen
Ce je poklican na odslužitev vojaškega roka ah na vojaške vaje kdo, ki
je obsojen na odvzem prostosti, se pošlje na prestajanje kazni pred vojaškim
rokom oziroma pred vojaškimi vajami.
Kdor je medtem, ko služi vojaški rok ah ko je na vojaških vajah, obsojen
na zapor do šestih mesecev za kaznivo dejanje, ki ga je storil, preden je
nastopil vojaški rok ali odšel na vojaške vaje, se mu odloži začetek izvrševanja
kazni, dokler ne odsluži vojaškega roka oziroma ne konča vojaških vaj.
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Izvršitev kazni se odloži tudi tistemu, ki je obsojen na zapor do dveh
let, na mladoletniški zapor do dveh let ali na strogi zapor do enega leta za
kaznivo dejanje, ki ga je storil, preden je nastopil vojaški rok, če mu do
odslužitve vojaškega roka ne ostaja več kot šest mesecev.
47. člen
Kadar zahteva pristojni javni tožilec na podlagi pooblastila, ki mu ga daje
zakon, odlog izvršitve kazni odvzema prostosti, ne kliče pristojno občinsko sodišče obsojenca; če ga je že poklicalo, pa še ni pretekel rok, v katerem bi se
moral zglasiti v kazenskem poboljševalnem zavodu, izda odločbo o odlogu
izvršitve kazni.
Odlog izvršitve kazni traja v takem primeru, dokler ne sporoči javni
tožilec pristojnemu občinskemu sodišču, da lahko začne z izvrševanjem kazni,
oziroma dokler ni izdana nova sodna odločba.
Klicanje na prestajanje kazni oseb, kaznovanih v postopku za prekršek
48. člen
Osebo, ki je kaznovana za prekršek z zaporom ah ki ji je denarna kazen
nadomeščena z zaporom, pokliče na prestajanje kazni občinski sodnik za prekrške, pristojen po stalnem oziroma začasnem prebivališču kaznovanega. Dan
zglasitve v zaporu mora biti določen tako, da ostane do odhoda kaznovanega
v zapor najmanj osem dni.
Sodnik za prekrške iz prejšnjega odstavka je pristojen, da pokliče osebo
na prestajanje kazni tudi v primerih, ko je kazen zapora za prekršek izrekel
drug organ.
Ce se izvrši odločba o prekršku takoj in ne glede na vloženo pritožbo,
odredi izvršitev kazni zapora, ki je bila izrečena za prekršek, ali kazni zapora,
s katero je bila nadomeščena denarna kazen, sodnik za prekrške, ki je na
prvi stopnji izdal odločbo o prekršku.
Ce se kaznovani, ki je bil v redu poklican, ne zglasi v zaporu zaradi nastopa kazni, odredi prisilno privedbo na njegove stroške sodnik za prekrške,
ki je pristojen za izvršitev kazni.
49. člen
Če sodnik za prekrške, ki je izrekel kazen zapora ali nadomestno kazen
zapora, ni pristojen za izvršitev, mora v treh dneh po pravnomočnosti odločbe
poslati odločbo občinskemu sodniku za prekrške, ki je pristojen po stalnem
oziroma začasnem prebivališču kaznovanega.
50. člen
Prošnjo za odlog izvršitve kazni, izrečene zaradi prekrška, je treba vložiti
v treh dneh od prejema vabila iz prvega odstavka 48. člena tega zakona.
Odločbo o odložitvi nastopa kazni, izrečene v postopku za prekršek, izda
v treh dneh od prejema prošnje občinski sodnik za prekrške, ki je pristojen
za izvršitev kazni. Do odločbe o prošnji se začetek prestajanja kazni odloži.
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Zoper odločbo, s katero je bila zavrnjena prošnja za odlog izvršitve kazni,
ima kaznovani pravico do pritožbe v treh dneh po prejemu odločbe na republiški senat za prekrške, ki odloči o pritožbi v treh dneh po prejemu. Pritožba
ne zadrži izvršitve kazni. Zoper odločbo senata za prekrške ni mogoč upravni
spor.
Sprejem obsojencev v kazenski poboljševalni zavod
in njihovo razvrščanje
51. člen
Ko pride obsojenec v kazenski poboljševalni zavod, se ugotovi njegova
istovetnost, fotografira in odvzamejo prstni odtisi.
Ob sprejemu v zavod je treba obsojenca seznaniti s hišnim redom, s pravicami in dolžnostmi, ki jih ima med prestajanjem kazni, s tem, kako lahko uveljavlja svoje pravice, in z disciplinskimi kaznimi, ki se lahko izrečejo zoper njega.
Ta zakon in na njegovi podlagi izdani predpisi morajo biti dostopni obsojencem med prestajanjem kazni.
52. člen
Ko začnejo obsojenci prestajati kazen odvzema prostosti, je treba posvetiti
poisebno pozornost spoznavanju njihove osebnosti, da se omogoči njihova razvrstitev (klasifikacija) in določitev orientacijskega programa za postopek z njimi.
Pri razvrstitvi se upoštevajo osebne lastnosti obsojencev, narava kaznivega
dejanja, vrsta in višina kazni ter prejšnje življenje, zdravstveno stanje in starost
obsojenca, da se izberejo ustrezni ukrepi za njihovo prevzgojo in ohranja
disciplina.
Po mnenju, ki ga dobi od sprejemnega oddelka, razporeja upravnik kazenskega poboljševalnega zavoda obsojence v oddelke in skupine.
53. člen
Razvrstitev obsojencev se opravi v sprejemnem oddelku kazenskega poboljševalnega zavoda.
Obsojenec se zadrži v sprejemnem oddelku po potrebi, največ pa 30 dni,
med tem časom se opravijo potrebni zdravniški pregledi.
»
Za preučevanje osebnosti obsojencev je v sprejemnem oddelku ustrezno
strokovno usposobljena oseba ah skupina.
Pri proučevanju osebnosti obsojenca se upoštevajo tudi podatki iz socialne
ankete.
54. člen
Da bi se mogla popolneje s strokovnimi metodami preučiti osebnost obsojencev, se lahko ustanovijo pri posameznih kazenskih poboljševalnih zavodih
diagnostični centri.
Za preučitev osebnosti po prejšnjem odstavku se posamezni obsojenci lahko
pošljejo v obstoječe specializirane zavode.
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V. poglavje
POLOŽAJ OBSOJENCEV
Prostori in prehrana
55. člen

Prostori, v katerih so obsojenci, morajo ustrezati higienskim zahtevam in
krajevnim podnebnim razmeram.
Obsojenci prebivajo v zavodih v dnevnih sobah, spalnicah ali v posebnih
sobah.
Vak obsojenec ima svojo posteljo.
Bivalni prostori morajo biti svetli, suhi, zračni in dovolj veliki. Na vsakega
obsojenca mora biti najmanj osem kubičnih metrov prostornine.
V bivalnih in delovnih prostorih morajo biti sanitarije in pitna voda.
56. člen
Obsojenci dobivajo hrano, ki zadošča za ohranitev njihovega zdravja in
popolne telesne zmogljivosti.
Obsojenci dobivajo dnevno najmanj tri obroke hrane.
Bolni obsojenci dobivajo hrano po navodilih zdravnika.
Delo in nagrajevanje
57. člen
Obsojencem se določa v skladu s potrebami njihove prevzgoje tako delo,
ki je primerno njihovim telesnim in duševnim zmožnostim, ki ustreza možnostim v kazenskem poboljševalnem zavodu in je v skladu z disciplino. V teh
mejah se upoštevajo želje obsojencev opravljati delo določene vrste.
58. člen
Delovni čas obsojencev ne sme trajati več kot traja redni delovni čas, določen v splošnih predpisih o delovnem času.
Delo v podaljšanem delovnem času se sme odrediti in dovoliti samo v skladu
s splošnimi predpisi.
Izven rednega delovnega časa je dovoljeno obsojence zaposliti največ dve
uri na dan z deli, ki so potrebna, da »e ohranja snaga in omogoča normalno
življenje v kazenskem poboljševalnem zavodu.
Za obsojence, ki obiskujejo strokovni pouk, lahko upravnik zavoda skrajša
delovni čas.
59. člen
Obsojenci se zaposlujejo v gospodarskih enotah kazenskih poboljševalnih
zavodov ob pogojih, ki jih določa ta zakon in na njegovi podlagi izdani predpisi, pa tudi pri delih izven zavoda.
Posamezne obsojence se brez nadzorstva lahko pošilja na delo izven
kazenskega poboljševalnega zavoda le s soglasjem republiškega sekretarja za
pravosodje in občo upravo.
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60. člen
Osebi, ki je kaznovana na kazen odvzema prostosti do šest mesecev zaradi
lažjega kaznivega dejanja ali prekrška, se lahko omogoči, da med prestajanjem
kazni nadaljuje s poklicno dejavnostjo v svoji organizaciji združenega dela,
če prej ni bila nepogojno obsojena oziroma če prej ni bila kaznovana zaradi
prekrška s kaznijo odvzema prostosti.
O tem, katere osebe bodo prestajale kazen ob pogojih iz prejšnjega odstavka, odloča republiški sekretar za pravosodje in občo upravo.
61. člen
O delu obsojencev izven zavoda po 59. in 60. členu tega zakona sklene
uprava kazenskega poboljševalnega zavoda pogodbe z organizacijo združenega
dela, v kateri se podrobneje dogovorijo medsebojne pravice in obveznosti.
Za nagrajevanje obsojencev, ki delajo izven zavoda, veljajo določbe 62. člena tega zakona.
62. člen
Obsojenci imajo pravico do plačila za opravljeno delo. Plačilo za delo
obsojencev se odmerja po delovnem mestu, kvalifikaciji, učinku dela (normi),
kvaliteti in prispevku obsojenca pri zmanjšanju stroškov proizvodnje.
Obsojenci, ki dosegajo norme in predpisano kvaliteto, imajo pravico do
ene četrtine plačila, ki se plačuje za delo iste vrste in enakega učinka izven
kazenskega poboljševalnega zavoda. Obsojencem, ki teh norm in kvalitete ne
dosegajo ali pa jih presegajo, se plačilo za delo zmanjša do ene petine, oziroma
poveča do ene tretjine tega plačila.
Obsojenci, ki se strokovno usposabljajo, dobivajo plačilo za delo po splošnih
predpisih o nagrajevanju učencev v gospodarstvu, zmanjšano za 50 odstotkov.
Za delo, ki je daljše od rednega delovnega časa, imajo obsojenci pravico
do polnega plačila.
Republiški sekretar za pravosodje in oboo upravo predpiše način in odmerjanje plačila za delo obsojencev.
63. člen
Zavod, kjer obsojenec prestaja kazen, mora eno petino plačila za delo, ki
ga sprejme obsojenec, hraniti kot njegov obvezni prihranek.
Z ostalim delom plačila za delo obsojenec prosto razpolaga (za osebno
porabo, pomoč družini, plačevanje škode in podobno).
Predmet izvršbe je lahko ena tretjina, pri preživninski obveznosti pa ena
polovica od tistega dela plačila, s katerim obsojenec prosto razpolaga, vendar
samo na podlagi izvršljive sodne odločbe, po kateri je obsojenec dolžan dajati
preživnino otrokom, zakoncu oziroma staršem, ali na podlagi izvršljive sodne
odločbe o povrnitvi škode, ki jo je obsojenec povzročil s kaznivim dejanjem.
64. člen
Za izredno prizadevanje in uspehe pri delu lahko dobi obsojenec poleg
plačila za delo še posebno nagrado, s katero prosto razpolaga.
Za izume in tehnične izboljšave, ki jih dosežejo med prestajanjem kazni,
gredo obsojencem pravice po splošnih predpisih.
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65. člen

Obsojencem, ki brez svoje krivde ne delajo in nimajo lastnih sredstev,
je zagotovljeno, da dobijo potrebne stvari za vzdrževajne osebne higiene in
druge najpotrebnejše stvari.
Obsojenci, ki zbolijo na delu v kazenskem poboljševalnem zavodu, imajo
tisti čas, ko zaradi bolezni ne delajo, pravico do polovice povprečnega mesečnega plačila, ki so ga dobivali za delo v rednem delovnem času v zadnjih
še-stih mesecih, če so delali manj kot šest mesecev pa povprečno mesečno
plačilo za čas, kolikor so delali.
Med letnim počitkom dobiva obsojenec nadomestilo, enako poprečnemu
plačilu, ki ga je dobival za delo v rednem delovnem času v zadnjih šestih
mesecih.
66. člen
Obsojenci imajo pravico do osemurnega počitka v 24 urah in do enega
dneva počitka v tednu.
Obsojencem, ki delajo v zaprtih prostorih, mora biti omogočeno, da prebijejo vsak dan najmanj dve uri na svežem zraku.
Obsojenci, ki so opravljali redno delo nepretrgoma 11 mesecev, vštevši
tudi čas, ko so se zdravih zaradi poškodbe na delu ali zaradi poklicne bolezni,
imajo pravico nepretrganega počitka v posameznem letu, ki traja najmanj 14,
največ pa 25 dni.
Obsojenci, ki med letnim počitkom ostanejo v zavodu, se namestijo v posebne prostore, kjer jim je omogočeno, da si v mejah hišnega reda organizirajo
letni počitek. Uprava zavoda jim dovoli posebne olajšave za pripravo hrane,
olajšave pri sprejemu obiskov in za spremljanje radiotelevizijskih programov.
67. člen
Splošni predpisi o higienskih in tehničnih varnostnih ukrepih pri delu se
uporabljajo tudi za delo obsojencev.
Za nesrečo pri delu ah za poklicno bolezen imajo obsojenci pravico do
invalidskega zavarovanja po predpisih o invalidskem zavarovanju.
Natančnejše predpise o izvajanju invalidskega zavarovanja obsojencev, o
višini in načinu plačevanja prispevka in o postopku za uveljavljanje pravic iz
invalidskega zavarovanja izda republiški sekretar za delo v soglasju z republiškim sekretarjem za pravosodje in občo upravo.
Zdravstveno varstvo in higienski ukrepi
68. člen
Obsojenec ima pravico do brezplačnega zdravstvenega varstva.
Obsojencem sta zagotovljena potrebna zdravniška pomoč in zdravljenje
v bolnišnici.
Obsojenim nosečnicam in porodnicam je zagotovljena strokovna zdravniška
nega. Otrok sme ostati pri materi na njeno zahtevo do dopolnjenega prvega leta
starosti, po tem pa se odda v sporazumu z njo družini ah pristojnemu skrbstvenemu organu, ki poskrbi za njegovo vzrejo in vzgojo.
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69. člen
V kazenskih poboljševalnih zavodih so pod rednim zdravstvenim nadzorstvom: prehrana in delitev hrane, voda, osebna higiena ohsojenoev, higiena
prostorov, kjer obsojenci delajo in živijo, obleka, perilo in obutev ter telesna
vzgoja in šport.
Dopisovanje in sprejemanje obiskov in pošiljk
70. člen
Obsojenec ima pravico sprejemati pisanja od državnih organov, delovnih
in drugih organizacij ter se obračati nanje z vlogami za varstvo svojih pravic
in zakonitih koristi.
Tuji državljani se smejo obračati tudi na konzularne organe svoje države
ali države, ki varuje njihove koristi. Osebe brez državljanstva in begunci se
smejo obračati na uradno organizacijo, ki po pravilih mednarodnega prava
varuje njihove koristi.
Pisanja, naslovljena na obsojenca, se vročajo temu po kazenskem poboljševalnem zavodu; temu zavodu izroča obsojenec tudi svoje pismene vloge.
Uprava kazenskega poboljševalnega zavoda mora s pravnimi nasveti pomagati obsojencem glede tega, kaj naj storijo, da zavarujejo svoje pravice. Ce
je obsojenec nepismen, sme dati svojo vlogo na zapisnik pri upravi kazenskega
poboljševalnega zavoda.
71. člen
Obsojenci imajo pravico dopisovati si z ožjimi družinskimi člani in z drugimi, za katere se domneva, da ne bodo nanje škodljivo vplivali.
Z ožjimi družinskimi člani so mišljeni: zakonec, otroci, starši, bratje in
sestre, posvojitelji, posvojenci in pastorki.
Obsojenec sprejema in pošilja pisemske pošiljke pod nadzorstvom uprave
kazenskega poboljševalnega zavoda.
Tisti, ki so obsojeni na zapor, si lahko neomejeno dopisujejo z ožjimi
družinskimi člani, drugim osebam po prvem odstavku tega člena pa lahko
pošiljajo in od njih prejemajo po dve pisemski pošiljki mesečno. Tisti, ki so
obsojeni na strogi zapor, smejo prejeti in pošiljati po dve pisemski pošiljki
mesečno.
Obsojencu se vselej izroči pismena sporočilo o hudi bolezni ali smrti njegovega družinskega člana. Prav tako ima obsojenec pravico takoj pismeno sporočiti ožji družini ali tistemu, ki varuje njegove koristi, če nanagloma resno
zboli ali če je premeščen v drug kazenski poboljševalni zavod.
72. člen
Preden obsojenec pisemsko pošiljko prejme ali se odpošlje, jo pregleda
delavec zavoda, ki ga določi upravnik.
Pisemska pošiljka se ne vroči obsojencu oziroma se ne odpošlje:
1. če iz njene vsebine izhaja utemeljen sum, da je z njo storjeno kaznivo
dejanje, ali je v zvezi s kaznivim dejanjem, ki še ni odkrito, ali se še pripravlja;
2. če se ugotovi, da bi škodovala izvajanju prevzgojnega programa z obsojencem.
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Pošiljka iz 1. točke prejšnjega odstavka se pošlje pristojnemu državnemu
organu, pošiljka iz 2. točke pa se zadrži v zavodu in vloži v osebni spis
obsojenca.
Ce je zadržano pošiljko odposlal obsojenec, se mu pove razlog zadržanja.
Določbe prejšnjih odstavkov tega člena ne veljajo za pisemske pošiljke,
ki jih obsojenec odpošilja državnim organom ali jih od njih prejme.
73. člen
Obsojenci imajo pravico sprejemati obiske ožjih družinskih članov; z dovoljenjem upravnika kazenskega poboljševalnega zavoda ali organa, ki izvršuje
nadzorstveno pravico nad zavodom, jih smejo obiskovati tudi drugi.
Tisti, ki so obsojeni na zapor, imajo pravico do dveh obiskov, tisti, ki so
obsojeni na strogi zapor, pa do enega obiska mesečno.
Obojenec ima pravico, da ga na njegovo zahtevo enkrat v mesecu obišče
pooblaščenec, ki ga zastopa v njegovih zadevah. Upravnik kazenskega poboljševalnega zavoda dovoli na zahtevo obsojenca, da ga pooblaščenec obišče tudi
večkrat v mesecu, če gre za zadeve, ki so vezani na rok, ali za druge neodložljive zadeve.
Ce je obsojenec tuj državljan, brez državljanstva ali begunec, ima konzularni predstavnik njegove države ali države, ki varuje koristi zadevnih državljanov, oziroma predstavnik uradne organizacije, ki varuje koristi beguncev,
pravico v mejah hišnega reda obiskovati obsojenca. Ta pravica se mu sme
odreči samo, če se taka pravica odreka jugoslovanskim konzularnim predstavnikom v državi, ki ji pripada obsojenec.
74. člen
Obsojenci imajo pravico sprejemati pošiljke s perilom, osebnimi predmeti
in tiskom, katerega vsebina ni vzgojno škodljiva. V mejah določil hišnega reda
smejo sprejemati tudi pošiljke s hrano.
Tisti, ki so obsojeni na zapor, imajo pravico do ene pošiljke vsak mesec,
tisti, ki so obsojeni na strogi zapor, pa do ene pošiljke vsaka dva meseca.
Obojenci smejo sprejemati tudi denar, vendar ga smejo trošiti samo
v mejah določil hišnega reda.
75. člen
Za dobro obnašanje, prizadevanje pri delu in iz drugih prevzgojnih razlogov sme dajati uprava kazenskega poboljševalnega zavoda obsojencem razne
ugodnosti kot so: pogostejše dopisovanje, prejemanje paketov in več obiskov,
podaljšane ali nekontrolirane obiske, prost izhod iz zavoda največ do dvakrat
na mesec, delna ali popolna izraba letnega počitka izven zavoda in do 7 dni
izrednega dopusta na leto.
Premeščanje obsojencev in prekinitev kazni
76. člen
Obsojenec se lahko premesti iz enega v drug kazenski poboljševalni zavod
v SR Sloveniji, če je to potrebno za izvajanje delovnega programa kazenskega
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poboljševalnega zavoda in v skladu s prevzgojnim programom, ali če to narekujejo varnostni razlogi za ohranitev reda in discipline v zavodu.
O premestitvi po prejšnjem odstavku odloča republiški sekretariat za
pravosodje in občo upravo na predlog upravnika zavoda.
77. člen
Obsojenec lahko prosi za premestitev iz enega kazenskega poboljševalnega
zavoda v drug kazenski poboljševalni zavod v SR Sloveniji. O prošnji odloča
republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo na mnenje uprave kazenskega poboljševalnega zavoda, v katerem obsojenec prestaja kazen.
Obsojenci, ki so državljani SR Slovenije, kazen odvzema prostosti pa
prestajajo v drugi republiki, se sprejmejo v ustrezen kazenski poboljševalni
zavod v SR Sloveniji, če prosijo za premestitev in če je s tem soglasen pristojni
organ republike, v kateri obsojenec prestaja kazen.
78. člen
Obsojenci, ki niso državljani SR Slovenije in prestajajo kazen odvzema
prostosti v drugi republiki, so na prošnjo lahko premeščeni v kazenski poboljševalni zavod v SRS, če so za to upravičeni razlogi in sta s tem soglasna
republiška sekretariata za pravosodje in občo upravo SR Slovenije in tiste republike, v kateri obsojenec kazen prestaja.
Varianta: V skladu z medrepubliškim dogovorom je obsojenec na prošnjo
lahko premeščen iz kazenskega poboljševalnega zavoda v SR Sloveniji v kazenski poboljševalni zavod druge republike oziroma iz kazenskega poboljševalnega zavoda druge republike v kazenski poboljševalni zavod v SR Sloveniji.
79. člen
Prošnjo za premestitev iz členov 76, 77 in 78 lahko vložijo z obsojenčevo
privolitvijo tudi njegovi ožji družinski člani iz drugega odstavka 71. člena tega
zakona. Prošnja se vloži pri kazenskem poboljševalnem zavodu, kjer obsojenec
prestaja kazen.
Stroške za premestitev na njegovo prošnjo* plača obsojenec sam, stroški
premestitve na predlog kazenskega poboljševalnega zavoda pa gredo v breme
zavoda, ki je premestitev predlagal.
80. člen
Na prošnjo obsojenca ali na predlog upravnika kazenskega poboljševalnega
zavoda se sme obsojencu iz opravičenih razlogov izjemoma dovoliti prekinitev
prestajanja kazni, ki pa ne sme trajati več kakor tri mesece. Ce mu je prekinitev dovoljenja zaradi zdravljenja, lahko traja, dokler je potrebno zdravljenje izven kazenskega poboljševalnega zavoda.
Prekinitev prestajanja kazni se sme dovoliti obsojencu tudi na zahtevo
javnega tožilca, ki je vložil zahtevo za varstvo zakonitosti.
Cas, ki ga obsojenec prebije v prostosti, ker mu je bila dovoljena prekinitev, se ne všteva v kazen.
Odločbo o prekinitvi prestajanja kazni izda republiški sekretar za pravosodje in občo upravo.
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Če se med trajanjem prekinitve kazni ugotovi, da so prenehali razlogi, iz
katerih je bila prekinitev dovoljena, pokliče republiški sekretariat za pravosodje in oboo upravo obsojenca takoj na prestajanje kazni, ne glede na rok,
do katerega mu je bila prekinitev dovoljena.
Obsojenčevo prošnjo za prekinitev prestajanja kazni pošlje kazenski poboljševalni zavod s svojim mnenjem republiškemu sekretariatu za pravosodje in
občo upravo.
Zoper odločbo, s katero je obsojenčeva prošnja za prekinitev prestajanja
kazni zavrnjena, ni mogoča pritožba in ne upravni spor.
Pravica do pritožbe
81. člen
Obsojenec ima pravico pritožiti se pri upravniku kazenskega poboljševalnega zavoda zaradi kršitve pravic ah zaradi drugih nepravilnosti, ki so bile
v kazenskem poboljševalnem zavodu storjene proti njemu.
Vsako pritožbo mora upravnik pazljivo preizkusiti in o njej odločiti.
Ce obsojenec ne dobi odgovora na svojo pritožbo ali če ni zadovoljen
z upravnikovo odločitvijo, ima pravico vložiti po upravi kazenskega poboljševalnega zavoda pismeno vlogo na republiški sekretariat za pravosodje in občo
upravo«.
Obsojenec ima pravico pritožiti se zaradi kršitve svojih pravic in zaradi
nepravilnosti v kazenskem poboljševalnem zavodu tudi uradni osebi, ki opravlja
v zavodu nadzor in sicer brez navzočnosti njegovega delavca.
VI. poglavje
RED IN DISCIPLINA
Disciplinska in odškodninska odgovornost
82. člen
Obsojenci na prestajanju kazni odvzema prostosti morajo spoštovati hišni
red zavoda, pravila delovne discipline in ukaze uradnih oseb.
Za ohranitev reda in discipline so dovoljene samo tiste omejitve, ki so
potrebne za varnost in skupno življenje v kazenskem poboljševalnem zavodu.
83. člen
Za kršitev pravil hišnega reda, delovne discipline in pravilnega razmerja
do uradnih oseb in do drugih obsojencev se lahko obsojenci disciplinsko kaznujejo.
Disciplinske kazni, ki se smejo izreči obsojenoem, so:
1. ukor,
2. prepoved dopisovanja do treh mesecev,
3. prepoved sprejemanja pošiljk do treh mesecev,
4. prepoved ah omejitev pravice razpolaganja z denarjem za osebne potrebe
do treh mesecev,
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5. oddaja v samico do trideset dni.
Obsojencu se sme izreči hkrati tudi več vrst kazni iz 2. do 5. točke drugega
odstavka tega člena.
Pri izrekanju disciplinske kazni iz 2. do 5. točke drugega odstavka tega
člena sme upravnik kazenskega poboljševalnega zavoda pogojno odložiti izvršitev izrečene disciplinske kazni za čas do šestih mesecev, tako da se izrečena
kazen ne izvrši, če kaznovani v tem roku ni znova disciplinsko kaznovan.
Upravnik kazenskega poboljševalnega zavoda dovoli pogojni odlog izvršitve
disciplinskih kazni, če spozna, da je mogoče pričakovati, da bo pri kaznovanem
tudi brez izvršitve kazni dosežen namen kaznovanja.
Pogojni odlog izvršitve disciplinske kazni se lahko prekliče, če je pogojno
kaznovani v času, za katerega mu je bila izvršitev kazni odložena, znova
disciplinsko kaznovan. Če upravnik kazenskega poboljševalnega zavoda prekliče
kazen, izreče v mejah, ki so določene v drugem in tretjem odstavku tega člena,
eno samo kazen, tako za prejšnje kot tudi za novo disciplinsko dejanje, pri
čemer vzame, da je prej izrečena kazen že določena.
84. člen
Disciplinska kazen oddaje v samico ni dovoljena, oe bi bilo z njeno izvršitvijo ogroženo obsojenčevo zdravje.
Disciplinska kazen oddaje v samico je v tem, da mora prebivati obsojenec
ves čas, kolikor traja izrečena kazen, razen ob dovoljenih sprejemih obiskov,
v posebnem prostoru; pri tem mu je dovoljen vsak dan enourni sprehod po
svežem zraku.
Med prestajanjem disciplinske kazni v samici morajo biti obsojencu zagotovljeni utrezni higienski in zdravstveni pogoji. Samica mora biti opremljena
z ležiščem, mizo in stolom.
85. člen
Disciplinske kazni izreka upravnik kazenskega poboljševalnega zavoda ali
delavec, ki ga on pooblasti.
Preden se izreče disciplinska kazen, je treba obsojenca zaslišati in preveriti
njegov zagovor.
Pri izrekanju disciplinske kazni se upošteva, ali je bil obsojenec že prej
opominjan ali disciplinsko kaznovan.
Zoper izrečeno disciplinsko kazen oddaje v samico se sme obsojenec pritožiti v treh dneh na republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo. O pritožbi dokončno odloča republiški sekretar, ki lahko odločbo upravnika kazenskega poboljševalnega zavoda potrdi, spremeni ali razveljavi. Pritožba ne zadrži
izvršitve kazni.
86. člen
Zoper obsojenca, ki je zaradi svojega ravnanja resno nevaren, se sme
odrediti kot poseben ukrep osamitev, ki sme trajati eno tretjino izrečene kazni,
vendar nepretrgoma največ eno leto.
V času, ko traja ta ukrep, je obsojenec ločen od drugih obsojencev. Le
tedaj, oe ni mogoče, da bi ločeno opravljal družbeno koristno delo, se sme
pošiljati na skupno delo z drugimi obsojenci.
Zoper obsojenca, ki trdovratno ovira delo in življenje v kazenskem poboljševalnem zavodu in so ostali redni disciplinski ukrepi zoper njega brezuspešni,
45
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se sme odrediti osamitev v prostih urah, ki sime trajati od enega meseca do
enega leta.
Ukrepe iz prvega in tretjega odstavka tega člena odreja republiški sekretar
za pravosodje in občo upravo na predlog upravnika zavoda, ko dobi mnenje
zdravnika.
Izvrševanje teh ukrepov se prekine, če se z zdravniškim izvidom ugotovi,
da telesno in duševno stanje obsojenca ne dovoljuje nadaljnje osamitve.
87. člen
Če stori obsojenec medtem, ko prestaja kazen odvzema prostosti, kaznivo
dejanje, za katero je predpisana denarna kazen ali kazen zapora do šestih
mesecev, se kaznuje disciplinsko (tretji odstavek 47. člena kazenskega zakonika).
Če stori obsojenec kakšno drugo kaznivo dejanje, se to takoj naznani pristojnemu javnemu tožilcu. Upravnik lahko odloči, da se tak obsojenec začasno, do
sodne odločbe, loči od drugih obsojencev.
88. člen
Upravnik kazenskega poboljševalnega zavoda lahko izda odločbo, da se iz
dela plačila za delo, s katerim obsojenec prosto razpolaga, in dela, ki se hrani
kot njegov prihranek ter iz denarja, ki je bil obsojencu vzet ali poslan, poravna
škoda, ki jo je namenoma ali po veliki malomarnosti povzročil zavodu med
prestajanjem kazni in da se poravnajo stroški za njegovo privedbo, če jih
mora po zakonu sam plačati. Zoper odločbo upravnika kazenskega poboljševalnega zavoda o povrnitvi škode se sme obsojenec v petnajstih dneh od vročitve odločbe pritožiti na republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo.
Če škoda presega 500 dinarjev in odškodnine obsojenec ni pripravljen
plačati, se izterja sodnim potom.
Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za osebe na prestajanju
pripora in osebe, kaznovane z zaporam zaradi prekrška.
89. člen
Pooblaščena uradna oseba kazenskega poboljševalnega zavoda (upravnik in
pazniki) sme prisilna sredstva zoper obsojenca uporabiti samo tedaj, kadar je
to potrebno, da se prepreči beg, fizični napad na osebje, poškodba koga drugega, lastna poškodba ali večja materialna škoda, ki bi jo sicer povzročil obsojenec. Telesna sila se sme uporabiti tudi, kadar je to potrebno, da se prepreči
odpor obsojencem zakonitemu ukazu uradne osebe.
90. člen
Pri opravljanju uradnih nalog smejo pooblaščene uradne osebe kazenskega
poboljševalnega zavoda uporabiti strelno orožje samo, če ne morejo drugače:
1. zavarovati življenja ljudi;
2. odvrniti od sebe neposrednega napada, s katerim je ogroženo njihovo
življenje;
3. odvrniti napada na objekt, ki ga varujejo;
4. preprečiti bega obsojencev iz kazenskega poboljševalnega doma zaprtega
tipa oziroma iz oddelka kazenskega poboljševalnega doma zaprtega tipa.
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V primerih iz prvega odstavka tega člena smejo pooblaščene uradne osebe
zavoda uporabiti strelno orožje šele, če ne morejo s fizično silo, gumijevko ali
z drugimi sredstvi, ki jih določajo predpisi o opravljanju službe, zagotoviti
izvršitve uradne naloge.
Pooblaščene uradne osebe zavoda, ki opravljajo službo pod vodstvom starešine, smejo uporabiti strelno orožje samo po njegovem ukazu. Uporabo strelnega orožja pa sme starešina ukazati le v primerih iz prvega in drugega
odstavka tega člena.
O vsaki uporabi strelnega orožja in gumijevke zoper obsojenca je treba
takoj obvestiti republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo.
91. člen
Če so bila prisilna sredstva uporabljena v mejah pravic iz 89. člena in
strelno orožje v mejah pravic iz 90. člena tega zakona, je izključena odgovornost
uradne osebe, ki je tako sredstvo uporabila.
Če teče zoper paznika kazenski postopek zato, ker je pri izvrševanju uradne
naloge uporabil prisilno sredstvo ali strelno orožje, mu kazenski poboljševalni
zavod zagotovi strokovno pravno pomoč v zvezi s postopkom.
Republiški sekretar za pravosodje in oboo upravo izda natančnejše predpise
o uporabi strelenga orožja in drugih prisilnih sredstev.
92. člen
Določbe 89. člena in 1., 2. in 3. točke prvega odstavka ter drugega in
tretjega odstavka 90. člena in 91. člena tega zakona veljajo ustrezno tudi, kadar
gre za uporabo prisilnih sredstev proti komu, ki je priprt zaradi storjenega
kaznivega dejanja.
Pooblaščene uradne osebe kazenskega poboljševalnega zavoda smejo uporabiti strelno orožje tudi, kadar je treba preprečiti beg osebe, priprte zaradi
storjenega kaznivega dejanja, za katerega je predpisana kazen strogega zapora
15 let ali hujša kazen.
93. člen
Pri neposrednem zasledovanju pobeglega obsojenca, pripornika in osebe,
kaznovane z zaporom zaradi prekrška, smejo pazniki vstopiti v tuje stanovanje
in druge prostore ter po potrebi te prostore preiskati toliko, kolikor je potrebno,
da se najde skrita oseba, če so pobeglo sami videli, da se je zatekla v tuje
stanovanje oziroma druge prostore ali če jih kdo o tem obvesti.
VII. poglavje
SPLOŠNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
94. člen
Za obsojence, za katere je to koristno in možno, zlasti za mladoletnike in
mlajše polnoletne obsojence, ki niso končali osnovne šole, je dolžan zavod
organizirati pouk, da si pridobijo osnovno in strokovno izobrazbo.
Pri izbiri stroke, ki naj se je učijo obsojenci, za katere je organiziran pouk,
je treba upoštevati njihove možnosti in nagnjenja, možnosti zavoda in druge
45*
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posebne okoliščine, pomembne za uresničevanje namena, ki ga ima izvrševanje
kazni.
Posameznim obsojencem se v skladu z njihovim prevzgojnim programom
lahko omogoči izredni študij na drugih šolah.
Studij iz prvega odstavka tega člena se organizira po veljavnih predpisih
v šolah in tečajih v zavodu, lahko pa tudi izven zavoda.
95. člen
Obsojenec, ki si pridobi v kazenskem poboljševalnem zavodu kvalifikacijo,
dobi spričevalo. Iz spričevala ne sme biti razvidno, da je pridobil kvalifikacijo
v kazenskem poboljševalnem zavodu.
Kadar se priznava po splošnih predpisih za pridobitev kvalifikacije tudi
sam čas opravljanja določene vrste dela, se prizna za tako kvalifikacijo tudi
čas opravljanja enake vrste dela v kazenskem poboljševalnem zavodu.
VIII. poglavje
POGOJNI ODPUST, ODPUST OBSOJENCEV IN POMOČ
PO PRESTANI KAZNI
96. člen
O pogojnem odpustu obsojencev odloča komisija za pogojni odpust pri
republiškem sekretariatu za pravosodje in občo upravo.
Komisijo za pogojni odpust imenuje republiški sekretar za pravosodje in
občo upravo.
Komisija za pogojni odpust ima tri člane in tajnika komisije. Vsak član
ima po enega ali več namestnikov. Tajnik komisije opravlja administrativna
dela in je hkrati tudi zapisnikar.
Komisijo za pogojni odpust sestavljajo sodnik vrhovnega sodišča SR Slovenije, namestnik republiškega javnega tožilca in predstavnik republiškega
sekretariata za pravosodje in občo upravo, ki je hkrati tudi njen predsednik.
97. člen
O pogojnem odpustu se odloča na prošnjo obsojenca ali njegovih družinskih članov ali na predlog upravnika kazenskega poboljševalnega zavoda.
Prošnje za pogojni odpust vlagajo obsojenci pri upravi kazenskega poboljševalnega zavoda, v katerem prestajajo kazen, družinski člani pa neposredno
komisiji za pogojni odpust, lahko pa jo vložijo tudi pri upravi kazenskega
poboljševalnega zavoda.
K prošnji za pogojni odpust poda uprava kazenskega poboljševalnega zavoda poročilo o obsojencu, zlasti o njegovem obnašanju, delu in poboljšanju.
Upravnik kazenskega poboljševalnega zavoda lahko predlaga komisiji za
pogojni odpust, kateri obsojenci prihajajo v poštev za izjemen pogojni odpust
(tretji odstavek 56. člena kazenskega zakonika).
98. člen
Uprava kazenskega poboljševalnega zavoda je dolžna predložiti komisiji za
pogojni odpust vse prošnje obsojencev.
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Kazenski poboljševalni zavodi, državni organi in organizacije združenega
dela so dolžni dajati komisiji za pogojni odpust podatke o obsojencu.
99. člen
Komisija za pogojni odpust izda odločbo, ki se vroči obsojencu, pristojnim
sodiščem, občinskemu upravnemu organu, ki je pristojen za notranje zadeve
v kraju, kjer bo obsojenec prebival, in kazenskemu poboljševalnemu zavodu,
v katerem je obsojenec prestajal kazen.
100. člen
Upravnik kazenskega poboljševalnega zavoda ima pravico pustiti obsojenca,
ki se dobro obnaša, si prizadeva pH delu in se aktivno udeležuje drugih koristnih dejavnosti kazenskega poboljševalnega zavoda ter je prestal tri četrtine
kazni, na pogojni odpust do mesec dni pred iztekom kazni.
101. člen
Ko pogojno odpuščeni zapušča kazenski poboljševalni zavod, mora navesti,
v katerem kraju namerava prebivati med pogojnim odpustom. Po prihodu
v ta kraj se mora prijaviti občinskemu upravnemu organu, ki je pristojen
za notranje zadeve.
Ce pogojno odpuščeni spremeni prebivališče, mora to sporočiti organu iz
prejšnjega odstavka.
Pogojno odpuščeni, ki se v 8 dneh po odpustu ne prijavi pristojnemu
upravnemu organu za notranje zadeve ah ne prijavi spremembe prebivališča,
se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo do 500 dinarjev.
102. člen
Obsojenec se odpusti iz kazenskega poboljševalnega zavoda tisti dan, ko
mu izteče kazen.
Ce je zadnji dan prestajanja kazni nedelja ali državni praznik, se odpusti
obsojenec zadnji delavnik pred tem dnem.
Obsojenec se na svojo željo dva dni pred odpustom oprosti kakršnegakoli
dela v kazenskem poboljševalnem zavodu.
Pred odpustom iz kazenskega poboljševalnega zavoda pregleda obsojenca
zdravnik.
Obsojenec, ki je odpuščen iz kazenskega poboljševalnega zavoda, ima pravico do brezplačne vozovnice za vožnjo do svojega prejšnjega prebivališča ali
do kraja, ki si ga izbere za novo stalno prebivališče, če je tujec, pa do mejnega
prehoda. Stroške za vozovnico plača kazensko poboljševalni zavod, iz katerega
je obsojenec odpuščen.
103. člen
Kazenski poboljševalni zavod ugotovi določen čas pred odpustom, ali je
obsojencu potrebna pomoč in kakšna.
To, da bo obsojencu po vrnitvi v prostost potrebna pomoč, sporoči kazenski
poboljševalni zavod praviloma tri mesece pred njegovim odpustom iz zavoda
skrbstvenemu organu občine, v kateri namerava odpuščeni obsojenec stalno
prebivati.
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Ce je obsojenec, ko se odpušča s prestajanja kazni, hudo bolan in zaradi
tega ne more na pot, ga odda kazenski poboljševalni zavod v najbližji ustrezni
zdravstveni zavod. Ce nima sredstev, da bi plačal stroške za zdravljenje, jih
plača prvi mesec kazenski poboljševalni zavod, potem pa občina, v kateri je
imel staln®' prebivališče takrat, ko je nastopil kaizsen.
Variantni dodatek: Ce gre za osebo brez stalnega prebivališča oziroma je
stalno prebivališče neznano, plača stroške zdravljenja republiški proračun.
/
105. člen
Kazenski poboljševalni zavodi nudijo obsojencem ob odpustu iz prestajanja
kazni v možnih mejah nujno potrebno pomoč v denarju, obleki in obutvi.
Skrbstveni organi občin nudijo ohsojencev po prestani kazni potrebno
pomoč za lažjo vključitev v normalno življenje. Ta pomoč je zlasti lahko v tem,
da dobi obsojenec začasno nastanitev in hrano, da se mu zagotovi potrebno
zdravljenje, da se mu poišče novo okolje, v katerem naj živi, pomagajo urediti
družinske razmere, najde primerna zaposlitev, organizira dovršitev začetne strokovne usposobitve in da denar za najnujnejše potrebe.
Občinske skupščine v večjih krajih lahko ustanovijo prehodne domove za
tiste, ki so bili odpuščeni .s prestajanja kazni in se po vrnitvi v prostost niso
mogli nastaniti in zaposliti.
Občinske skupščine lahko ustanovijo posebne organe za pomoč odpuščenim
obsojencem.
IX. poglavje
POSEBNE DOLOČBE O MLADOLETNIŠKEM ZAPORU
106. člen
Določbe poglavij od II. do VIII. tega zakona veljajo smiselno tudi za izvrševanje kazni mladoletniškega zapora, če ni v naslednjih določbah predpisano
kaj drugega.
107. člen
Kazenski poboljševalni dom za mladoletnike organizira splošno izobraževanje in poklicno usposabljanje mladoletnikov na prestajanju kazni.
Mladoletniku se izbere v mejah možnosti zavoda tako delo ter tak pouk
in strokovno usposobitev, ki ustrezajo njegovim telesnim zmožnostim, osebnim
lastnostim in veselju za določen poklic.
108. člen
Ce v kazenskem poboljševalnem domu za mladoletnike ni ustrezne šole,
jo lahko obiskuje tudi zunaj doma. Potrebno nadzorstvo v zvezi s šolanjem
obsojenih mladoletnikov izven zavoda opravljajo vzgojitelji doma.
109. člen
Obsojenemu mladoletniku, ki je discipliniran, prizadeven pri delu in učenju
in izpolnjuje druge pogoje, sme upravnik zavoda sam ali na predlog vzgoji-
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telja dovoliti, da obiskuje starše ali druge bližnje sorodnike, če to ne bi nanj
slabo vplivalo.
Obiski po prejšnjem odstavku tega člena se lahko dovolijo do 28 dni
v enem letu.
110. člen
Redni delovni čas in nepretrgani počitek mladoletnih obsojencev v kazenskem poboljševalnem domu za mladoletnike se določa po splošnih predpisih
o delovnem času učencev v gospodarstvu.
Tistim, ki prestajajo kazen v kazenskem poboljševalnem domu za mladoletnike, sta zagotovljena telesna vzgoja in športno udejstvovanje.
Obsojeni mladoletniki prebijejo prosti čas praviloma na svežem zraku,
in sicer najmanj tri ure na dan, če klimatske razmere to dopuščajo.
Pod nadzorstvom delavca kazenskega poboljševalnega doma se smejo voditi obsojeni mladoletniki na sprehode in izlete izven doma.
111. člen
Obsojenci v kazenskem poboljševalnem domu za mladoletnike si smejo
brez omejitve števila pisemskih pošiljk dopisovati s starši in bližnjimi sorodniki, z dovoljenjem upravnika doma pa tudi z drugimi.
112. člen
Zoper mladoletne obsojence ni dovoljena osamitev.
Mladoletnikom, ki prestajajo kazen mladoletniškega zapora, se sme izreči
disciplinska kazen oddaje v samico največ do deset dni.
113. člen
Kalorična vrednost dnevnih obrokov hrane v kazenskem poboljševalnem
domu za mladoletnike ne sme biti manjša kot 3000 kalorij.
X. poglavje
DELAVCI KAZENSKIH POBOLJŠEVALNIH ZAVODOV
114. člen
Število in vrsto delavcev v kazenskem poboljševalnem zavodu določi akt
o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest posameznega zavoda. K aktu
o organizaciji in sistemizaciji da soglasje republiški sekretar za pravosodje in
občo upravo.
Naloge zavarovanja v kazenskem poboljševalnem zavodu opravlja enota
paznikov (pazniška služba), ki pomaga pri prevzgoji obsojencev. V kazenskih
poboljševalnih domovih, v katerih prestajajo kazen ženske, smejo znotraj zavoda
opravljati službo le paznice.
Glede na vrsto in velikost kazenskega poboljševalnega zavoda ima zavod
vzgojitelje, tehnične inštruktorje, zdravnika, psihiatra, psihologa, socialnega delavca in drugo specializirano osebje,
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Upravnik kazenskega poboljševalnega zavoda organizira in vodi delo zavoda, usklajuje delo posameznih služb, nadzira pravilno in zakonito delo teh
služb in opravlja druge naloge, za katere je pristojen po zakonu in drugih
predpisih.
Upravnik zavoda ima lahko enega ali več pomočnikov.
Oddelek zaporov iz tretjega odstavka 34. člena tega zakona vodi vodja
oddelka, ki organizira delo v oddelku in je za svoje delo odgovoren upravniku
zaporov, v katerih sestav spada.
116. člen
Upravnika kazenskega poboljševalnega zavoda imenuje in razrešuje republiški sekretar za pravosodje in občo upravo na podlagi razpisa, ko dobi mnenje
strokovnega sveta (iz drugega odstavka 9. člena tega zakona) in sveta delovne
skupnosti zavoda.
Pomočnika upravnika, vodjo oddelka zaporov, sekretarja zavoda, vodjo
zavodske službe in organizacijske enote, vzgojitelje, socialne delavce, psihologe,
zdravstvene delavce, tehnične inštruktorje in pazniško osebje imenuje republiški sekretar za pravosodje in občo upravo na predlog upravnika zavoda in
sveta delovne skupnosti.
Druge delavce zavoda imenuje upravnik zavoda, ko dobi mnenje sveta
delovne skupnosti.
117. člen
Za upravnika kazenskega poboljševalnega zavoda je lahko imenovan, kdor
ima fakulteto ali drugo ustrezno visoko ali višjo izobrazbo in potrebne delovne
izkušnje.
118. člen
Za vzgojitelje so lahko postavljeni delavci z visoko, višjo ali srednjo pedagoško ali drugo ustrezno izobrazbo.
Za tehnične inštruktorje se lahko postavijo delavci z visoko, višjo ali
srednjo tehnično izobrazbo, strokovni učitelji ter drugi visoko kvalificirani
delavci.
119. člen
V pazniško službo je lahko sprejet, kdor poleg splošnih pogojev za sprejem
na delo v upravnih organih izpolnjuje še naslednje pogoje:
— da ima najmanj končano osnovno šolo;
— da praviloma ni starejši od 25 let;
— da ima ustrezne telesne in duševne sposobnosti.
— da zoper njega ne teče kazenski postopek;
— da je odslužil vojaški rok.
Kdor je sprejet v pazniško službo, se sprejme kot pripravnik.
Za delavca kazenskega poboljševalnega zavoda ne more biti sprejet tisti,
ki je bil Obsojen za kaznivo dejanje zoper ljudstvo in državo, zoper uradno
dolžnost ah kakšno drugo kaznivo dejanje, storjeno iz koristoljubnih ali drugih
nečastnih nagibov.
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120. člen
Nazivi v pazniški službi so: paznik, vodja skupine, vodja odseka, vodja
izmene, vodja oddelka in poveljnik enote paznikov L, II. in III. stopnje.
Republiški sekretar za pravosodje in občo upravo predpiše pogoje o izobrazbi in delovnih izkušnjah za pridobitev posameznega naziva iz prvega odstavka
tega člena.
Oznake o nazivih nosijo pazniki na uniformi.
121. člen
Pazniki in drugi delavci na določenih delovnih mestih v kazenskih poboljševalnih zavodih in vzgojnem poboljševalnem domu so v pravicah iz zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter v drugih posebnih
pravicah iz dela in po delu izenačeni s pooblaščenimi uradnimi osebami službe
javne in državne varnosti.
Republiški sekretar za pravosodje in občo upravo določi delovna mesta
po prejšnjem odstavku.
122. člen
Delavci v kazenskih poboljševalnih zavodih uveljavljajo samoupravne pravice po predpisih, ki veljajo za delovne ljudi pri upravnih organih,- razen
kolikor ta zakon drugače določa.
Posebne določbe o pazniški službi
123. člen
Pazniki so oboroženi, enotno uniformirani in imajo brezplačno uniformo,
opremo in oborožitev.
124. člen
Pazniki skrbijo za izvajanje hišnega reda, za delovno disciplino ter red in
varnost v zavodu. Pazniki, ki opravljajo službo v obsojenskih oddelkih in
v skupinah, morajo biti usposobljeni za vzgojo obsojencev.
Pazniki opravljajo, kjer je to potrebno, tudi stražarsko službo pri zunanjem
zavarovanju kazenskega poboljševalnega zavoda, spremljajo obsojence zunaj
zavoda ter nadzorujejo obsojence na zunanjih deloviščih.
125. člen
Paznik je lahko začasno dodeljen po službeni potrebi na delo iz enega v drug
kazenski poboljševalni zavod, vendar ne več kot šest mesecev v koledarskem
letu. Začasno dodelitev na delo v drug zavod odredi republiški sekretar za
pravosodje in občo upravo.
Stroške, ki nastanejo v zvezi z začasno dodelitvijo na delo, plača zavod,
kateremu je delavec začasno dodeljen.
126. člen
Za strokovno izobraževanje paznikov lahko organizira republiški sekretariat tečaje in druge oblike strokovnega izobraževanja.
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Pripadnik pazniške službe, ki uveljavi pravico do pokojnine, ima pravico
do odpravnine v višini zadnjih treh mesečnih akontacij osebnega dohodka.
XI. poglavje
GOSPODARSKE ENOTE KAZENSKIH POBOLJŠEVALNIH ZAVODOV
128. člen
Za uresničevanje smotrov iz 18. člena tega zakona se lahko ustanovi v kazenskem poboljševalnem zavodu ena ali več gospodarskih enot, ki imajo v
svojem sestavu obrate, delavnice in ekonomije.
Za dva ali več zavodov se lahko ustanovi ena gospodarska enota.
Gospodarske enote iz prvega in drugega odstavka tega člena ustanovi izvršni
svet skupščine SR Slovenije na predlog republiškega sekretarja za pravosodje
in občo upravo.
129. člen
Gospodarske enote so organizacijske enote kazenskih poboljševalnih zavodov.
Poslovanje gospodarske enote mora biti organizirano tako, da gospodarska
korist, ki se dosega z delom obsojencev, ni v škodo uresničevanja namena, ki
ga ima izvrševanje kazni.
Gospodarsko enoto vodi upravnik kazenskega poboljševalnega zavoda ali
drug delavec zavoda, ki ga imenuje republiški sekretar za pravosodje in občo
upravo, na predlog upravnika in sveta delovne skupnosti zavoda.
130. člen
Gospodarske enote kazenskih poboljševalnih zavodov poslujejo po določbah tega zakona.
Izvršni svet skupščine SR Slovenije ob ustanovitvi določi sredstva gospodarskih enot kazenskih poboljševalnih zavodov.
Za obveznosti, ki izvirajo iz poslovanja gospodarskih enot kazenskih poboljševalnih zavodov, odgovarja SR Slovenija.
131. člen
Gospodarske enote kazenskih poboljševalnih zavodov imajo v svojem
gospodarskem poslovanju stalno ime (firmo).
Ime (firmo) določi gospodarski enoti kazenski poboljševalni zavod, čigar
sestavi enota pripada.
Gospodarska enota kazenskega poboljševalnega zavoda se mora v petnajstih
dneh, ko je izdan akt o ustanovitvi, priglasiti pri pristojnem okrožnem gospodarskem sodišču za vpis v register organizacij združenega dela.
132. člen
Gospodarske enote kazenskih poboljševalnih zavodov lahko najemajo pri
banki posojila in kredite ob pogojih, ki veljajo za organizacije združenega dela.
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133. člen
Gospodarske enote kazenskih poboljševalnih zavodov ugotavljajo in delijo
celotni dohodek po predpisih, ki veljajo za organizacijo združenega dela, če ni
v tem zakonu drugače določeno.
Med poslovne stroške vštevajo gospodarske enote kazenskih poboljševalnih
zavodov tudi plačilo, ki se plačuje obsojencem za delo.
Celotni dohodek gospodarskih enot kazenskih poboljševalnih zavodov se
lahko ugotavlja in deli za vsako gospodarsko enoto posebej, ali pa za vse gospodarske enote kazenskega poboljševalnega zavoda skupaj.
O tem, ali naj se ugotavlja dohodek za vsako gospodarsko enoto posebej
ali za vse gospodarske enote skupaj, odloča republiški sekretar za pravosodje
in občo upravo.
134. člen
Gospodarske enote kazenskih poboljševalnih zavodov obračunavajo in plačujejo amortizacijo osnovnih sredstev po predpisih, ki veljajo za organizacije
združenega dela.
135. člen
Gospodarske enote kazenskih poboljševalnih zavodov ne plačujejo:
— davka iz dohodka organizacij združenega dela;
— prispevka v sklade skupnih rezerv;
— obveznega posojila za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in avtonomne pokrajine Kosovo;
— drugih obveznosti, za katere je tako določeno s posebnim zakonom.
Iz plačila za delo obsojencev se ne plačuje nikakršen prispevek.
136. člen
Iz ostanka svojega dohodka vlagajo obrati in delavnice v svoj rezervni
sklad vsako leto najmanj 2 °/o, ekonomije pa najmanj 5 fl/o od zneska povprečnih
obratnih sredstev, s katerimi so razpolagali v letu, za katero delijo čisti
dohodek.
Republiški sekretar za pravosodje in občo upravo lahko določi, da se vlaga
v rezervni sklad večji, odstotek, kot je odstotek iz prejšnjega odstavka.
Ko dosežejo skupna sredstva rezervnega sklada obrata ali delavnice kazenskega poboljševalnega zavoda 10 l0/o oziroma na ekonomiji 25 % obratnih sredstev v zadnjih treh letih, preneha obveznost plačevanja v rezervni sklad.
Republiški sekretar za pravosodje in občo upravo lahko določi, naj znašajo •
skupna sredstva rezervnega sklada gospodarske enote tudi več, kot je določeno
v prejšnjem odstavku.
137. člen
Gospodarske enote kazenskih poboljševalnih zavodov imajo iste sklade, kot
jih imajo po splošnih predpisih organizacije združenega dela.
Poleg teh skladov se ustanovijo še posebni skladi:
— sklad za velika popravila in graditev objektov kazenskih poboljševalnih
zavodov ter za opremo teh zavodov;
— sklad za splošno, strokovno in kulturno-prosvetno izobraževanje obsojencev;
— sklad za pomoč in nagrajevanje obsojencev;
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— skupni sklad kazenskih poboljševalnih zavodov za investicijsko izgradnjo
in financiranje dejavnosti zavodov za izvrševanje kazenskih sankcij.
Posebni skladi iz prve, druge in tretje alinee prejšnjega odstavka tega člena
so na posebnem računu kazenskega poboljševalnega zavoda, v čigar sestavu je
gospodarska enota. Sredstva skupnega sklada se vodijo na posebnem računu
pri republiškem sekretariatu za pravosodje in občo upravo.
138. člen
Iz dohodka izločijo gospodarske enote kazenskih poboljševalnih zavodov
sredstva za osebne dohodke, za prispevke od osebnih dohodkov in sredstva za
rezervni sklad. Ostanek dohodka se deli med druge sklade v soglasju z republiškim sekretarjem za pravosodje in občo upravo.
Gospodarske enote kazenskih poboljševalnih zavodov lahko plačujejo iz
ostanka dohodka tudi anuitete.
139. člen
Gospodarske enote kazenskih poboljševalnih zavodov uporabljajo sredstva
poslovnega sklada, sklada skupne porabe in rezervnega sklada po splošnih predpisih, ki veljajo glede uporabe teh sredstev za organizacije združenega dela.
Porabo sredstev posebnih skladov predpiše s pravilnikom republiški sekretar za pravosodje in občo upravo.
140. člen
Cene za proizvode in storitve gospodarskih enot kazenskih poboljševalnih
zavodov se oblikujejo z internimi akti teh zavodov v skladu z veljavnimi
predpisi.
141. člen
Gospodarske enote kazenskih poboljševalnih zavodov se lahko ukvarjajo
tudi z uvozom in izvozom, pogoj pa je, da izvažajo izključno le blago lastne
proizvodnje in uvažajo samo predmete za lastne potrebe.
142. člen
Gospodarske enote kazenskih poboljševalnih zavodov morajo imeti posebno
knjigovodstvo po predpisih o knjigovodstvu organizacij združenega dela.
Finančno poslovanje opravljajo gospodarske enote po posebnem računu
kazenskega poboljševalnega zavoda pri banki.
143. člen
Delo gospodarskih enot kazenskih poboljševalnih zavodov nadzoruje republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo.
144. člen
Določbe tega poglavja ne veljajo za gospodarske dejavnosti, ki jih opravljajo kazenski poboljševalni zavodi zase v lastni režiji. Dohodki od teh dejavnosti in izdatki, ki nastajajo v zvezi s takimi dejavnostmi, se določajo v finančnem načrtu in predračunu kazenskega poboljševalnega zavoda.

Priloge

717

B. IZVRŠEVANJE DRUGIH KAZNI
XII. poglavje
IZVRŠITEV DENARNE KAZNI
145. člen
Sodišče, ki je izreklo denarno kazen, uvede uradni postopek za njeno prisilno izterjavo, če jo obsojenec noče prostovoljno plačati.
Stroške prisilne izterjave plača obsojenec.
Glede pristojnosti in postopka za izterjavo denarne kazni veljajo pravila
izvršilnega postopka, če ni v tem zakonu določeno kaj drugega.
146. člen
Denarna kazen, ki ne presega 500 dinarjev, se sme prisilno izterjati samo
iz tistega obsojenčevega premičnega premoženja, ki ni izvzeto od izvršbe.
Če izrečena kazen presega 500 dinarjev, se prisilno izterja predvsem iz
obsojenčevega premičnega premoženja, če to ne zadošča, pa tudi iz njegovega
nepremičnega premoženja.
Prisilna izterjava denarne kazni se opusti, če je sodišču že iz prejšnje prisilne izvršbe znano, da se denarna kazen ne bi mogla izterjati.
147. člen
Če se denarna kazen, ki jo je izreklo sodišče v kazenskem postopku, sploh
ni mogla ali deloma ni mogla prisilno izterjati, odloči to sodišče, da se spremeni
v zapor.
148. člen
Kadar gre za sočasno prisilno izterjavo denarne kazni in stroškov kazenskega postopka, se izterjajo predvsem stroški kazenskega postopka.
Če se zaradi prisilne izterjave denarne kazni obsojenčevo premoženje toliko
zmanjša, da iz njega ni mogoče poravnati odškodninskega zahtevka oškodovanca, se poravna ta zahtevek do višine izterjane denarne kazni iz sklada,'
v katerega je bila kazen vplačana. Glede roka, v katerem ima oškodovanec
pravico zahtevati izplačilo pristojnega odškodninskega zahtevka, veljata tretji
in četrti odstvek 62. a člena kazenskega zakonika.
149. člen
Znesek, ki se dobi z izterjanjem denarne kazni, se uporablja za gradnjo
sodnih poslopij in zaporov ter zavodov, v katerih se izvršujejo varnostni in
vzgojni ukrepi.
150. člen
Republiški sekretar za pravosodje in občo upravo je pooblaščen za izdajo
natančnejših predpisov o izvršitvi denarne kazni.
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IZVRŠITEV KAZNI ZAPLEMBE PREMOŽENJA
151. člen

Tistemu, ki je obsojen na kazen zaplembe premoženja, se vzame premoženje, ki ga je imel takrat, ko je postala pravnomočna sodba, s katero je bila
izrečena ta kazen.
Pri izvršitvi kazni zaplembe premoženja se vzame obsojenemu premoženje, ki se mu sme vzeti po pravilih izvršilnega postopka, če ni s tem zakonom
drugače določeno.
152. člen
Kmetu, ki je obsojen na zaplembo premoženja, se pri izvršitvi kazni ne
sme vzeti hiša, v kateri živi, z dvoriščem in ne gospodarska poslopja pri hiši
(na ohišnici, dvorišču), kakor tudi ne kmetijsko zemljišče z živino in inventarjem, kolikor mu je treba, da more preživljati sebe in svojo družino.
153. člen
Če je komu zaplenjena stanovanjska hiša ali stanovanje, se ureja stanovanjska pravica tistih, ki tu stanujejo, po splošnih predpisih.
Ce je obsojenec prišel do zaplenjene hiše ali zaplenjenega stanovanja
s sredstvi, ki si jih je pridobil s kaznivim dejanjem ali pri kaznivem dejanju,
se njemu, njegovi družini in drugim, ki tu stanujejo, vzame stanovanjska pravica, če so vedeli, da je bila hiša oziroma da je bilo stanovanje pridobljeno
na tak način; dajo se jim najpotrebnejši prostori.
154. člen
Zaplenjeno premoženje postane s pravnomočnostjo sodbe, s katero je bila
izrečena kazen zaplembe, družbeno premoženje in se izroči občini, v kateri je
to premoženje.
155. člen
Kdor ima na zaplenjenih nepremičninah zakonito ali vknjiženo pravico
užitka ali vknjiženo pravico stanovanja, je z zaplembo ne izgubi.
Vsa druga bremena na zaplenjenih nepremičninah, razen poljskih in hišnih
služnosti, se izbrišejo.
Občina, ki ji je izročeno zaplenjeno premoženje, prevzame tiste obveznosti
obsojencev, ki so bile do uvedbe kazenskega postopka zavarovane z zastavno
pravico na zaplenjenem premoženju, ugotovljene s pravnomočno sodbo sodišča
ali prevzete v okviru potrošniških kreditov, in sicer do vrednosti izročenega
premoženja.
156. člen
Če se škoda, povzročena s kaznivim dejanjem, zaradi katerega je bila izrečena kazen zaplembe premoženja, ne da izterjati iz premoženja, ki ni zajeto
v zaplembo, se povrne iz zaplenjenega premoženja. Glede roka, v katerem ima
oškodovanec pravico zahtevati odškodnino iz zaplenjenega premoženja, veljata
tretji in četrti odstavek 62. a člena kazenskega zakonika.
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157. člen
Če je kazen zaplembe premoženja razveljavljena, se zaplenjeno premoženje
vrne obsojencu oziroma njegovim dedičem.
Ce vrnitev zaplenjenega premoženja ali posameznih njegovih delov stvarno
ali pravno ni več mogoča, se povrne njihova dejanska vrednost v denarju.
O vrnitvi zaplenjenega premoženja in o odškodnini odloča sodišče, ki je
izvršilo kazen zaplembe premoženja.
Zoper odločbo sodišča iz tretjega odstavka tega člena se lahko pritožijo
obsojenec oziroma njegovi dediči in javni pravobranilec.
Rok za pritožbo je osem dni od prejema odločbe prve stopnje.
158. člen
Kazen zaplembe izvrši občinsko sodišče, na katerega območju je največji
del zaplenjenega premoženja obsojenca.
Glede postopka za izvršitev kazni zaplembe premoženja veljajo pravila
izvršilnega postopka, če ni v tem zakonu določeno kaj drugega.
159. člen
Ce obsojenec nima premoženja, ki bi se mu po tem zakonu moglo vzeti,
ali če je vrednost premoženja, ki bi se mu moglo vzeti, neznatna, izda sodišče
sklep, s katerim ustavi postopek za izvršitev kazni zaplembe premoženja. Ta
sklep pošlje javnemu pravobranilcu, ki ima zoper njega pravico pritožbe.
Če se po ustavitvi postopka ugotovi, da je imel obsojenec od pravnomočnosti sodbe, s katero mu je bila izrečena kazen zaplembe premožnja, ki
se sme po tem zakonu zapleniti, opravi sodišče pozneje postopek za izvršitev
kazni zaplembe premoženja.
160. člen
Če je zoper koga uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje, za katero
se sme izreči zaplemba premoženja, sme sodišče, ki je pristojno za kazenski
postopek, na predlog javnega tožilca odrediti začasno zavarovanje po pravilih
izvršilnega postopka.
Za izvedbo zavarovalnih odredb iz prvega odstavka tega člena je pristojno
občinsko sodišče, na katerega območju je zadevno premoženje.
161. člen
Republiški sekretar za pravosodje in občo upravo je pooblaščen, da predpiše po potrebi navodila za izvajanje določb tega zakona o izvrševanju kazni
zaplembe premoženja.
XIV. poglavje
IZVRŠITEV SMRTNE KAZNI
162. člen
Smrtna kazen se ne sme izvršiti, preden se ne ugotovi, da ni razveljavljena
ah z amnestijo ali pomilostitvijo nadomeščena z drugo kaznijo.
Smrtna kazen se ne sme izvršiti nad nosečo žensko in ne nad obsojencem,
ki je telesno ali duševno hudo bolan.
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163. člen

Tik pred izvršitvijo smrtne kazni se obsojencu naznani, da pravnomočno
izrečena kazen ni razveljavljena in ni z amnestijo ali pomilostitvijo nadomeščena z drugo kaznijo.
Na ustno prošnjo sme organ, ki je pristojen za izvršitev kazni, obsojencu
odložiti izvršitev smrtne kazni za 24' ur.
164. člen
Pri izvršitvi smrtne kazni javnost ne sme biti navzoča.
Če je z isto sodbo več oseb obsojenih na smrtno kazen, se ta izvrši nad
vsakim obsojencem posebej po vrsti, kot so našteti v sodbi, brez navzočnosti
drugih na smrt obsojenih.
165. člen
Za izvršitev smrtne kazni je pristojno okrožno sodišče, na katerega območju
so zapori, v katerih je obsojenec.
Smrtno kazen izvršijo pripadniki službe javne varnosti pred komisijo,
ki jo določi predsednik okrožnega sodišča. Komisijo sestavljajo: sodnik okrožnega sodišča, okrožni javni tožilec, upravnik zaporov in zdravnik.
O izvršitvi smrtne kazni se napravi zapisnik.
166. člen
Izvršitev smrtne kazni se sporoči najbližjim sorodnikom obsojenca in se
jim izročijo njegove stvari.
Izvršitev smrtne kazni se naznani pristojnemu matičarju, da vpiše smrt
v matične knjige.
167. člen
Republiški sekretar za pravosodje in občo upravo izda natančnejše predpise 6 izvršitvi smrtne kazni.
Drugi del
IZVRŠEVANJE VARNOSTNIH UKREPOV

XV. poglavje
ODDAJA V ZAVOD ZA VARSTVO IN ZDRAVLJENJE
168. člen
Varnostni ukrep oddaje v zavod za varstvo in zdravljenje se izvršuje v
posebnem samo v ta namen ustanovljenem zavodu, v psihiatričnem zdravstvenem zavodu ali psihiatričnem oddelku splošne bolnišnice.
Sodišče odloči v svoji odločbi, v katero vrsto zavoda iz prvega odstavka
tega člena naj se odda tisti, za katerega je izreklo ta varnostni ukrep.
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169. člen
Poseben zavod iz prvega odstavka prejšnjega člena ustanovi izvršni svet
skupščine SR Slovenije na predlog republiškega sekretarja za zdravstvo in
socialno varstvo.
V katerih splošnih in psihiatričnih zavodih se izvršuje varnostni ukrep
oddaje v zavod za varstvo in zdravljenje, določi republiški sekretar za zdravstvo
in socialno varstvo.
Strokovno nadzorstvo nad delom zavoda ali oddelka iz tega člena opravlja
republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo.
170. člen
V poseben zayod za varstvo in zdravljenje iz prvega odstavka 168. člena
se oddajo praviloma tisti, ki bolehajo za trajno duševno boleznijo in so trajno
nevarni za okolico, njihovo zdravljenje pa ne zahteva stalnega zdravniškega
nadzorstva.
V psihiatrični zavod oziroma oddelek iz drugega odstavka 169. člena se
pošiljajo praviloma tisti, ki sta jim potrebna nega in zdravljenje pod stalnim
zdravniškim nadzorstvom. V tem zavodu oziroma oddelku mora biti v potrebni
meri poskrbljeno za njihovo varstvo.
171. člen
Pri tistih, pri katerih je uporabljen varnostni ukrep oddaje v zavod za
varstvo in zdravljenje, so dovoljene samo tiste omejitve gibanja in stika z zunanjim okoljem, ki so nujne za njihovo varstvo in zdravljenje ali za hišni red
in disciplino v zavodu.
172. člen
Uprava zavoda, v katerem je nekdo v varstvu in na zdravljenju, mora
vsako leto poročati o njegovem zdravju sodišču, ki je odredilo ta ukrep.
Ko zdravljenje ni več potrebno, sporoči o tem uprava zavoda sodišču prve
stopnje, ki je izreklo ukrep oddaje v zavod za varstvo in zdravljenje. Za
zmanjšano prištevnega obsojenca, ki mu še ni iztekla kazen, sme zavod predlagati tudi pogojni odpust.
Ce sodišče ugotovi, da ni več potrebe, da bi tisti, glede katerega je izreklo
oddajo v zavod, še naprej ostal v zavodu, izda odločbo, naj ukrep preneha;
uprava zavoda ga takoj po prejemu sodne odločbe odpusti.
Ce gre za zmanjšano prištevnost obsojenca, ki mu še ni iztekla kazen in
ga sodišče ne izpusti v prostost (četrti odstavek 61. člena kazenskega zakonika),
ga enota službe javne varnosti občine, v kateri je zavod, odpelje na prestajanje
kazni v ustrezen kazenski poboljševalni zavod na zahtevo sodišča iz drugega
odstavka tega člena.
173. člen
Ce tisti, ki naj bo oddan v zavod za varstvo in zdravljenje, še ni v zavodu,
je pristojna odpeljati ga v zavod pristojna enota službe javne varnosti, na
katere območju se ta nahaja.
46

722

Priloge

174. člen
Stroški za izvrševanje varnostnega ukrepa oddaje v zavod za varstvo in
zdravljenje obremenjujejo proračun republiškega sekretariata za zdravstvo in
socialno varstvo, razen tistega dela, ki ga za zdravstveno zavarovane osebe
krije pristojna skupnost zdravstvenega zavarovanja.
175. člen
Natančnejše predpise o-izvrševanju določb tega poglavja predpiše republiški
sekretar za zdravstvo in socialno varstvo.
XVI. poglavje
OBVEZNO ZDRAVLJENJE ALKOHOLIKOV IN NARKOMANOV
176. člen
Varnostni ukrep obveznega zdravljenja alkoholikov in narkomanov, izrečen
skupaj z nepogojno kaznijo odvzema prostosti, se izvršuje v kazenskem poboljševalnem zavodu, ki ima pogoje za tako zdravljenje. Po končanem zdravljenju
se sme napotiti obsojenca, ki mu kazen še traja, na prestajanje kazni v kazenski
poboljševalni zavod po splošnem razporedu (26. člen).
Če kazenski poboljševalni zavod nima pogojev za obvezno zdravljenje alkoholikov in narkomanov, se izvršuje ta ukrep, če je bil izrečen skupaj z nepogojno kaznijo odvzema prostosti, v zavodu za zdravljenje alkoholikov in narkomanov oziroma v zavodu iz prvega odstavka 168. člena tega zakona.
Ce je izrečen varnosti ukrep obveznega zdravljenja alkoholikov in
narkomanov v pogojni obsodbi, se izvršuje v splošnem zdravstvenem zavodu,
ki ima možnosti za tako zdravljenje. Če se pogojna obsodba prekliče, se obvezno
zdravljenje alkoholikov in narkomanov opravi oziroma nadaljuje po prvem
oziroma drugem odstavku tega člena. Zdravstvene zavode iz tega odstavka
določi republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo.
177. člen
Alkoholik ali narkomani, za katerega je izreklo sodišče skupaj s kaznijo
odvzema prostosti varnostni ukrep obveznega zdravljenja, se odda naravnost
v kazenski poboljševalni zavod oziroma v zavod iz prvega ah drugega odstavka
176. člena tega zakona.
Če je sodišče izreklo varnostni ukrep obveznega zdravljenja skupaj s pogojno obsodbo, pošlje obsojenca alkoholika ali narkomana v določen zdravstveni
zavod, v katerem naj bo na zavodskem ali ambulantnem zdravljenju.
Če se obsojenec ne zglasi v zavodu na zdravljenje, ah če samovoljno zapusti
začeto zavodsko ali ambulantno zdravljenje, naznani zavod to sodišču.
Uprava zavoda sporoči uspeh zdravljenja sodišču, ki je sadilo na prvi
stopnji.
178. člen
Stroški za obvezno zdravljenje alkoholikov in narkomanov obremenjujejo
proračun republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo razen tistega dela, ki ga za zdravstveno zavarovane osebe krije pristojna skupnost
zdravstvenega zavarovanja.
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179. člen
Republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo izda v soglasju z republiškim sekretarjem za pravosodje in občo upravo natančnejše predpise za
izvajanje določb tega poglavja.
XVII. poglavje
PREPOVED OPRAVLJANJA POKLICA
180. člen
Prepoved opravljanja poklica izvršuje pristojni upravni organ za notranje
zadeve občine, v kateri ima tisti, ki mu je prepovedano opravljanje poklica,
stalno oziroma začasno prebivališče.
Uporaba tega varnostnega ukrepa se vpiše v kazensko evidenco.
Ce se tisti, ki mu je prepovedano opravljanje pokUca, preseli v drugo
občino, je treba to sporočiti upravnemu organu za notranje zadeve te občine,
da ga vpiše v svojo evidenco.
181. člen
Ce je izvrševanje kakšne pravice, kakšne samostojne dejavnosti ali službe
vezano na dovoljenje pristojnega organa, se izvršuje prepoved opravljanja poklica s tem, da se prizadetemu vzame dovoljenje in prepove izdati mu drugo,
dokler traja ta varnostni ukrep.
Ce poklic, na katerega se nanaša prepoved, ni vezan na posebno dovoljenje, izvršuje upravni organ za notranje zadeve ta ukrep s tem, da ukrene,
kar je potrebno, da se tistemu, ki mu je prepovedano opravljanje poklica, onemogoči opravljanje prepovedanega poklica.
Ce opravlja kdo, ki je v delovnem razmerju, poklic, na katerega se nanaša
prepoved, mu preneha delovno razmerje s pravnomočnostjo sodbe, s katero mu
je bila izrečena prepoved opravljanja poklica.
182. člen
Ce ravna tisti, ki mu je prepovedano opravljanje poklica, proti prepovedi,
se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo do 500 dinarjev ali z zaporom do
trideset dni.
Ce organizacija združenega dela ali druga pravna oseba poveri obsojencu,
ki mu je prepovedano opravljanje poklica, kakšno delo, ki mu je prepovedano,
se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo do 10 000 dinarjev.
Odgovorna oseba organizacije združenega dela ali druge pravne osebe oziroma delavec državnega organa, ki vedoma omogoči osebi iz drugega odstavka
tega člena, da opravlja prepovedani poklic, samostojno delo ali določeno službo,
se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo do 500 dinarjev.
183. člen
Republiški sekretar za notranje zadeve je pooblaščen, da predpiše po potrebi navodila k določbam tega poglavja.
46»
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XVIII. poglavje
ODVZEM VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA
184. člen

Odvzem vozniškega dovoljenja izvrši za izdajanje takih dovoljenj pristojni
organ za notranje zadeve, na katerega -območju ima stalno ali začasno prebivališče tisti, kateremu je bil ta varnostni ukrep izrečen.
Organ, ki je vzel vozniško dovoljenje, sporoči to organu, ki ga je izdalo.
Ce je sodišče izreklo prepoved izdaje vozniškega dovoljenja, se vpiše ta
prepoved v evidenco organa za izdajanje vozniških dovoljenj, pristojnega po
stalnem prebivališču tistega, zoper katerega je ta ukrep izrečen. Ce ta spremeni stalno prebivališče, je treba prepoved sporočiti organu, ki je pristojen
za novo stalno prebivališče.
185. člen
Če je izrečena prepoved uporabe tujega vozniškega dovoljenja, ga upravni
organ za notranje zadeve tujcu vzame za čas, dokler ta prebiva v Jugoslaviji.
Vozniško dovoljenje se vrne tujcu ob zapustitvi ali po zapustitvi Jugoslavije.
186. člen
Republiški sekretar za notranje zadeve je pooblaščen, da predpiše po potrebi navodila k določbam tega poglavja.
XIX. poglavje
PREPOVED JAVNEGA NASTOPANJA
187. člen
Prepoved javnega nastopanja izvršuje upravni organ za notranje zadeve
občini, v kateri ima stalno oziroma začasno prebivališče tisti, ki mu je bil
tak varnostni ukrep izrečen.
Občinski upravni organ za notranje zadeve vodi v posebni evidenci tiste,
katerim je bila izrečena prepoved javnega nastopanja in živijo na njegovem
območju.
Uporaba tega ukrepa se vpisuje v kazensko evidenco.
Ce se tisti, ki mu je izrečen ta ukrep, preseli v drugo občino, je treba
obvestiti upravni organ za notranje zadeve te občine, da vpiše podatke o uporabi tega ukrepa v svojo evidenco.
188. člen
Ce tisti, ki mu je prepovedano javno nastopanje, ravna proti prepovedi,
se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo do 500 dinarjev ali z zaporom do
trideset dni.
Če organizacija združenega dela ali druga pravna oseba omogoči obsojencu,
ki mu je prepovedano javno nastopanje, da javno nastopi, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo do 10 000 dinarjev.
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Odgovorna oseba organizacije združenega dela ali druge pravne osebe oziroma delavec državnega organa, ki vedoma omogoči osebi iz drugega odstavka
tega člena, da javno nastopi, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo do
500 dinarjev.
XX. poglavje
ODVZEM PREDMETOV IN PREMOŽENJSKE KORISTI
189. člen
Odvzem predmetov izvrši sodišče, ki je izdalo odločbo na prvi stopnji,
oziroma organ, ki je izdal odločbo o tem varnostnem ukrepu.
Glede na naravo vzetih predmetov se določi, ali naj se'predmeti prodajo,
uničijo ali odstopijo določenemu državnemu organu ali zavodu.
190. člen
Sodišče, ki je izreklo odvzem premoženjske koristi, začne po uradni dolžnosti postopek za njegovo izvršitev. Glede pristojnosti in postopka za izvršitev
tega varnostnega ukrepa veljajo pravila izvršilnega postopka, če ni s tem
zakonom drugače določeno.
Drugi odstavek 153. člena tega zakona se uporabi smiselno tudi, kadar je
izrečen varnostni ukrep odvzema premoženjske koristi.
191. člen
Ce je izrečen odvzem premoženjske koristi zavodu, organizaciji združenega
dela ali družbeni organizaciji, ga izvrši okrožno gospodarsko sodišče, na katerega
območju ima zavod oziroma organizacija svoj sedež.
Odvzem premoženjske koristi zavodu oziroma organizaciji združenega dela,
izrečen v kazenskem postopku, se opravi po predpisih o izvršitvi varnostnega
ukrepa odvzema premoženjske koristi, izrečenega po zakonu o gospodarskih
prestopkih.
192. člen
Premoženjska korist, vzeta po prvem odstavku 190. člena tega zakona, gre
v proračun republike kot izreden dohodek.
Če je oškodovancu pozneje priznan zahtevek, ki naj se poravna iz odvzete
vrednosti, mu izplača republiški sekretariat za finance ugotovljeni znesek
(62. a člen kazenskega zakonika).
193. člen
Republiški sekretar za pravosodje in občo upravo je pooblaščen, da po
potrebi predpiše navodila k določbam tega poglavje.
XXI. poglavje
izgon iz drŽave
194. člen
Tujcu, zoper katerega je izrečen izgon iz države, določi republiški sekretariat za notranje zadeve primeren rok, v katerem mora zapustiti Jugoslavijo.
Ce tujec, ki je državljan sosednje države, ne zapusti v določenem roku
Jugoslavije, ga naši organi odpeljejo do meje in izročijo obmejnim organom
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sosednje države. Tujec, ki ni državljan sosednje države ali sploh nima državljanstva, se napoti v določen kraj, kjer mora prebivati, dokler ne zapusti
Jugoslavije.
Tujec, ki brez dovoljenja zapusti prebivališče po drugem, odstavku tega
člena, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo do 500 dinarjev ali z zaporom
do trideset dni in odpelje v določeno mu prebivališče.
195. člen
Dokler traja izgon iz države, je tujcu prepovedan prihod v Jugoslavijo.
Ce tujec prekrši to prepoved, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo
do 500 dinarjev ali z zaporom do trideset dni, po prestani kazni, pa se ravna
z njim po drugem odstavku 194. člena tega zakona.
196. člen
Republiški sekretar za notranje zadeve je pooblaščen, da po potrebi predpiše navodila k določbam tega poglavja.

Tretji del
IZVRŠEVANJE VZGOJNIH UKREPOV
XXII. poglavje
SPLOŠNE DOLOČBE O IZVRŠEVANJU VZGOJNIH UKREPOV
197. člen
Namen vzgojnih ukrepov je, da se mladoletnim storilcem kaznivih dejanj
z varstvom, pomočjo in nadzorstvom zagotovi vzgoja, poboljšanje in pravilen
razvoj, kadar je to potrebno pa tudi, da se jim prepreči izvrševanje kaznivih
dejanj.
Pri izvrševanju vzgojnih ukrepov je treba mladoletnikom razvijati občutek
osebne odgovornosti za njihovo ravnanje ter jih spodbujati, da tudi sami prostovoljno sodelujejo pri svoji prevzgoji.
Določbe tega dela zakona se uporabljajo tudi za tiste, ki postanejo polnoletni med izvrševanjem vzgojnih ukrepov in tudi za mlajše polnoletnike, zoper
katere izreče sodišče v kazenskem postopku vzgojni ukrep.
198. člen
Vzgojni ukrepi se izvršujejo na podlagi pravnomočne sodne odločbe. V primerih, ki jih določa zakon, se izvrševanje posameznih vzgojnih ukrepov začne
pred pravnomočnostjo sodne odločbe.
Sodišče pošlje odločbo, s katero je odrejen ali spremenjen vzgojni ukrep,
najpozneje v treh dneh po njeni izvršljivosti oziroma v treh dneh od dneva,
ko jo prejme od višjega sodišča zaradi izvršitve, skrbstvenemu organu občine
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(v nadaljnjem besedilu: skrbstveni organ), na katere območju ima mladoletnik
svoje stalno prebivališče. Obenem z odločbo mu pošlje za izvrševanje vzgojnega
ukrepa pomembne podatke, s katerimi razpolaga.
199. člen
Ko dobi skrbstveni organ izvršljivo sodno odločbo, mora najpozneje v treh
dneh ukreniti, kar je treba, da se vzgojni ukrep začne izvrševati.
Ce je s sodno odločbo izrečen vzgojni ukrep oddaje v disciplinski center
ali zavodski ukrep, določi skrbstveni organ disciplinski center oziroma zavod,
v katerem se bo izvrševal vzgojni ukrep in začetek izvrševanja ukrepa; o tem
mora obvestiti najmanj 8 dni pred začetkom izvrševanja ukrepa mladoletnika
in disciplinski center oziroma zavod, obenem pošlje disciplinskemu centru oziroma zavodu sodno odločbo in podatke, ki so pomembni za izvrševanje tega
ukrepa.
Zavod je dolžan sprejeti mladoletnika, ki ga napoti v zavod skrbstveni
organ po odločbi sodišča; zahteva pa lahko o mladoletniku dodatno dokumentacijo in na podlagi tega predloga spremembo vzgojnega ukrepa.
200. člen
Na dan, ki je določen za začetek izvrševanja zavodskega ukrepa, odda
mladoletnika v zavod skrbstveni organ pa v soglasju z njim starši oziroma
skrbnik.
Ce mladoletnik določenega dne ne pride v zavod, obvesti zavod o tem
skrbstveni organ, da ukrene potrebno za oddajo mladoletnika v zavod.
Zavod obvesti skrbstveni organ o začetku izvrševanja vzgojnega ukrepa,
ta pa obvesti sodišče, v kateri zavod je mladoletnik oddan.
201. člen
Ce se izvrševanje vzgojnega ukrepa ne more začeti ali nadaljevati, ker
mladoletnik pobegne ali se skriva, je treba o tem obvestiti pristojno enoto
službe javne varnosti, da ga izsledi in pripelje najbližjemu skrbstvenemu
organu.
Republiški sekretar za notranje zadeve izda v soglasju z republiškim sekretarjem za zdravstvo in socialno varstvo navodila za izvajanje določb prejšnjega odstavka.
202. člen
Začetek izvrševanja vzgojnega ukrepa oddaje v disciplinski center in zavodskega ukrepa se lahko odloži:
1. zaradi hujšega akutnega obolenja mladoletnika;
2. zaradi smrti ali hujše bolezni v ožji družini;
3. če je mladoletnik pred dokončanjem šole ali pred izpitom;
4. če ima mladoletnica otroka, mlajšega kot 1 leto ah če je noseča.
Začetek izvrševanja ukrepa se lahko odloži: v primeru iz 1. točke prejšnjega odstavka, dokler traja bolezen; v primeru iz 2. točke največ za 3 mesece;
v primeru iz 3. točke največ za 6 mesecev; v primeru iz 4. točke, dokler otrok
ne dopolni enega leta starosti.
Odložitev dovoli sodnik, ki je izrekel ukrep na prvi stopnji, na prošnjo
mladoletnika, njegovih ožjih družinskih članov ali skrbnika oziroma na predlog
skrbstvenega organa.
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Zoper sklep o zavrnitvi prošnje za odložitev je dovoljena pritožba v treh
dneh po vročitvi na predsednika neposrednega višjega sodišča. Le-ta je dolžan
izdati odločbo v treh dneh.
Zoper odločbo višjega sodišča ni mogoč upravni spor. Pritožba ne odloži
izvršitve, če sodnik za mladoletnike ne odloči drugače.
203. člen
Ce je zoper sodno odločbo o oddaji v disciplinski center oziroma zavodskemu ukrepu vložena zahteva za varstvo zakonitosti, lahko sodnik na zahtevo
javnega tožilca odloži začetek izvrševanja teh vzgojnih ukrepov, dokler zahteva
ni rešena.
204. člen
Stroške izvrševanja vzgojnih ukrepov strožjega nadzorstva ter stroške
oskrbe pri izvrševanju vzgojnega ukrepa oddaje v disciplinski center in zavodskih ukrepov plača občina, na katere območju ima mladoletnik ob času izdaje
sodne odločbe stalno prebivališče.
Stroški za vzgojo in izobraževanje pri izvrševanju vzgojnega ukrepa oddaje
v disciplinski center in zavodskih ukrepov, ki niso zajeti v prejšnjem odstavku,
gredo v breme republiškega proračuna. Stroški zdravstvenega varstva se plačujejo po veljavnih predpisih.
Ce se mladoletnik zaradi izvrševanja vzgojnega ukrepa oskrbuje pri drugi
družini, v disciplinskem centru ali v zavodu, povrnejo starši oziroma osebe,
ki so po zakonu dolžne vzdrževati mladoletnika (zavezanec), stroške oskrbe
mladoletnika občini.
O dolžnosti povračila stroškov za oskrbo mladoletnika odloči sodišče s
sklepom, s katerim izreče vzgojni ukrep, ali s posebnim sklepom. V sklepu
lahko izreče, da se stroški za oskrba vrnejo občini v celoti ali deloma, ah pa
da se zavezanec povračila stroškov oprosti, če bi bilo zaradi njihovega plačila
ogroženo vzdrževanje zavezanca ali drugih oseb, ki jih je zavezanec dolžan
vzdrževati. Sodišče lahko svoj sklep o povračilu stroškov zaradi spremenjenih
razmer tudi spremeni.
205. člen
Nadzorstvo glede zakonitega in pravilnega izvrševanja vzgojnih ukrepov
izvaja sodišče, ki je izreklo ukrep.
Sodniku pomagajo med postopkom proti mladoletniku in pri nadzoru izvrševanja posameznih vzgojnih ukrepov socialni delavci sodišča.
Skrbstveni organ neposredno izvršuje oziroma spremlja izvrševanje posameznih vzgojnih ukrepov.
Skrbstveni organ vodi evidenco o izvrševanju vzgojnih ukrepov.
Podrobnejše predpise o evidenci izda republiški sekretar za zdravstvo in
socialno varstvo.
206. člen
Zavod mora poročati sodišču in skrbstvenemu organu o izvrševanju ukrepa,
kadar to zahteva, najmanj pa vsakih šest mesecev.
207. člen
Zavod je dolžan pravočasno, najmanj 3 mesece pred odpustom, obvestiti
skrbstveni organ o predvidenem odpustu s predlogom ukrepov, potrebnih po
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odpustu mladoletnika (nadaljuje šolanje, usposabljanje, zaposlitev, zdravljenje,
prestavitev v drugo okolje ipd.).
Skrbstveni organ mora pravočasno poskrbeti, da bodo mladoletniku zagotovljena zaposlitev, nastanitev in prehrana.
Zavod odpusti mladoletnika takoj, "ko dobi pravnomočno sodno odločbo
o spremembi, ustavitvi ali nadomestitvi zavodskega vzgojnega ukrepa oziroma
ko preteče z zakonom predvidena najdaljša doba za izvrševanje ukrepa.
Mladoletniku, ki je neposredno pred koncem šole ali tečaja oziroma pred
izpitom in bi mu odpustitev iz zavoda onemogočila ali ga ovirala dokončati
šolo ali tečaj oziroma opraviti izpit, mora zavod za njegovo prošnjo in s privolitvijo skrbstvenega organa omogočiti, da obiskuje šolo do konca šolskega leta
ali tečaj oziroma da dela izpit.
Zavod poskrbi za plačilo stroškov potovanja mladoletnika do kraja njegovega prebiva;lišča in ga oskrbi s potrebnimi osebnimi stvarmi.
208. člen
Skrbstveni organ je dolžan vsakemu mladoletniku po odpustu iz zavoda
nuditi pomoč pri njegovem vživljanju v družbo (preskrba primerne zaposlitve,
premagovanje raznih težav, nasveti itd.), po potrebi mu postavi svetovalca.
209. člen
Republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo ustanovi komisijo za
izvrševanje vzgojnih ukrepov, ki obravnava vprašanja sodelovanja med organi
in organizacijami in druga splošna vprašanja izvrševanja vzgojnih ukrepov ter
daje predloge in mnenja.
XXIII. poglavje
IZVRŠEVANJE POSAMEZNIH VZGOJNIH UKREPOV
1. Oddaja v disciplinski center za mladoletnike
210. člen
Disciplinski center je lahko samostojen zavod ali pa je v sestavi drugega
ustreznega zavoda.
Disciplinski center ustanovi skupščina občine. Dve ali več občin lahko na
podlagi pogodbe ustanovijo skupni center. Za ustanovitev disciplinskega centra
v sestavi že obstoječega zavoda je potrebno soglasje ustanovitelja tega zavoda.
211. člen
Oddajo v diciplinski center za mladoletnike izvrši skrbstveni organ tako,
da napoti mladoletnika v disciplinski center..
Če mladoletnik v določenem času ne nastopi izvrševanje vzgojnega ukrepa
ali če preneha hoditi v disciplinski center, obvesti center o tem skrbstveni
organ, da ukrene vse potrebno za izvrševanje ukrepa.
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Vzgojni ukrep oddaje v disciplinski center za določeno število ur ob prazničnih dneh oziroma v teku dneva se izvršuje med 8. in 20. uro.
Začetek in razpored izvrševanja vzgojnega ukrepa določi disciplinski center
tako, da ni prizadeta vzgoja in izobraževanje oziroma zaposlitev mladoletnika.
Mladoletniki, ki so oddani v disciplinski center nepretrgano za določeno
število dni, dobijo v centru hrano in prenočišče.
Vzgoja v disciplinskem centru se opravlja po načrtu individualno in skupinsko, ustrezno mladoletnikovi osebnosti.
213. člen
Za vsakega mladoletnika v disciplinskem centru se vodi dnevnik dela.
Po izvršitvi vzgojnega ukrepa pošlje disciplinski center skrbstvenemu
organu in sodišču poročilo. V poročilu se navede, kako je potekala vzgoja.
Če je sodišče določilo, da je mladoletnik po izvršitvi vzgojnega ukrepa
pod strožjim nadzorstvom skrbstvenega organa, se v poročilu pove tudi mnenje
disciplinskega centra o tem, kako naj se opravlja to nadzorstvo.
2. Strožje nadzorstvo
a) Strožje nadzorstvo staršev oziroma skrbnika
214. člen
Starši oziroma skrbnik, ki jim je mladoletnik izročen v strožje nadzorstvo,
morajo posvetiti nenehno in popolno skrb njegovi vzgoji in ukreniti vse, kar
je treba, da preprečijo škodljive vplive nanj.
Starši oziroma skrbnik morajo izvršiti naloge in navodila, ki jim jih je
dalo sodišče, ko je izreklo ta ukrep ali med njegovim izvrševanjem. Starši
oziroma skrbnik se pri izvrševanju strožjega nadzorstva lahko obračajo za
strokovno pomoč na sodišče ali skrbstveni organ.
215. člen
Če je sodišče odredilo nadzorstvo in pomoč skrbstvenega organa pri izvrševanju ukrepa strožjega nadzorstva staršev oziroma skrbnika, določi skrbstveni
organ za opravljanje te naloge posebnega svetovalca iz vrst socialnih delavcev,
učiteljev, vzgojiteljev ali drugih oseb, ki imajo izkušnje v vzgoji mladoletnikov
(v nadaljnjem besedilu: svetovalec).
Svetovalec mora preučiti razmere in okolje, v katerem živi mladoletnik
in se seznaniti z vsemi podatki o mladoletniku, ki so na razpolago pri sodišču,
skrbstvenem organu in drugod. Starši oziroma skrbnik morajo omogočiti svetovalcu izvrševanje njegovih nalog.
216. člen
Skrbstveni organ mora poročati o uspehih izvrševanja ukrepa strožjega
nadzorstva sodniku v rokih, ki jih ta določi.
Skrbstveni organ lahko sodniku predlaga, naj ustavi nadzorstvo in pomoč
pri izvrševanju strožjega nadzorstva ali naj strožje nadzorstvo staršev oziroma
skrbnika nadomesti z drugim vzgojnim ukrepom.
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217. člen
Spore, ki nastanejo med starši oziroma skrbnikom in svetovalcem skrbstvenega organa, rešuje sodnik za mladoletnike, ki je izrekel vzgojni ukrep.
Ce sodnik misli, da je to potrebno, sme zahtevati od skrbstvenega organa,
naj določi drugega svetovalca za izvrševanje nadzorstva in pomoči.
b) Strožje nadzorstvo druge družine
218. člen
Kadar uporabi sodišče pri mladoletniku ukrep strožjega nadzorstva druge
družine, izroči skrbstveni organ, ki je pristojen za mladoletnikov© stalno prebivališče, mladoletnika družini, ki je določena v sodni odločbi.
Skrbstveni organ sklene z družino, ki je določena v odločbi sodišča pismeno rejniško pogodbo v skladu z zakonom o rejništvu (Ur. 1. LRS št. 34-204/60).
219. člen
Skrbstveni organ nadzoruje, kako se v družini, ki ji je mladoletnik izročen,
izvršuje strožje nadzorstvo in tej družini pomaga.
Če po mnenju skrbstvenega organa v družini, ki izvršuje strožje nadzorstvo mladoletnika, ni zagotovljen^ uspešnost tega ukrepa, obvesti o tem sodnika.
220. člen
Mladoletnik pod strožjim nadzorstvom druge družine ima lahko stike s
svojo družino, če sodišče zaradi koristi njegove vzgoje ni odločilo drugače.
221. člen
Določbe 214. in 217. člena tega zakona se primarno uporabljajo tudi pri
izvrševanju strožjega nadzorstva druge družine.
c) Strožje nadzorstvo skrbstvenega organa
222. člen
Vzgojni ukrep strožjega nadzorstva skrbstvenega organa izvršuje svetovalec, ki ga določi skrbstveni organ.
223. člen
Svetovalec predvsem skrbi za mladoletnikovo šolanje, njegovo zaposlitev,
izločitev iz okolja, ki nanj škodljivo vpliva, potrebno zdravljenje in ureditev
razmer, v katerih živi.
Svetovalec mora biti z mladoletnikom v pogostih stikih. Starši, skrbnik
oziroma tisti, pri katerih mladoletnik živi, so dolžni obvestiti svetovalca o razmerah, okoliščinah in pogojih, ki negativno vplivajo na uspešnost strožjega
nadzorstva.
Svetovalec izdela, v skladu z navodili sodišča, načrt dela z mladoletnikom.
Načrt dela obsega zlasti naloge, ki jih bo opravljal svetovalec ter obveznosti
mladoletnika in njegovih staršev.
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Skrbstveni organ predloži načrt dela sodniku in mu sporoči ime svetovalca, ki bo izvrševal strožje nadzorstvo.
Pri izvrševanju nalog skrbstvenega organa oziroma svetovalca so dolžni
sodelovati in pomagati državni organi in zavodi ter organizacije združenega
dela in družbene organizacije, kolikor se skrbstveni organ oziroma svetovalec
obrne nanje.
224. člen
Določbe 214. do 217. člena tega zakona se primerno uporabljajo tudi pri
izvrševanju strožjega nadzorstva skrbstvenega organa.
3. Zavodski ukrepi
a) Oddaja v vzgojni zavod
225. člen
Ukrep oddaje v vzgojni zavod se izvršuje v vzgojnih zavodih za vedenjsko
in osebnostno motene otroke in mladoletnike v skladu s predpisom o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.
Ta ukrep se lahko izvaja tudi v drugih vzgojnih izobraževalnih domovih
srednjih šol, v skladu s predpisi o srednjem šolstvu.
b) Oddaja v vzgojni poboljševalni dom
226. člen
Vzgojni ukrep oddaje v vzgojni poboljševalni dom se izvršuje v zavodu,
ki je ustanovljen le v ta namen.
227. člen
Vzgojni poboljševalni dom ustanovi in odpravi izvršni svet skupščine SR
Slovenije na predlog republiškega sekretarja za pravosodje in občo upravo.
Nadzorstvo nad vzgojnim poboljševalnim domom opravlja republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo.
Strokovno nadzorstvo nad vzgojnim izobraževalnim delom v vzgojnem poboljševalnem domu opravlja zavod za šolstvo SR Slovenije.
228. člen
Strokovna skupina v vzgojnem poboljševalnem domu, v kateri morajo biti
psiholog, socialni delavec, zdravnik in pedagog, prouči osebnost vsakega na
novo sprejetega mladoletnika in določi zanj okvirni program usposabljanja.
229. člen
Mladoletniki imajo pravico do nagrade za opravljeno proizvodno delo v
skladu s pravilnikom ali drugim splošnim aktom vzgojnega poboljševalnega
zavoda.
Mladoletniki, ki so-dobrega vedenja, in imajo uspehe pri delu oziroma v
šoli, lahko dobijo pohvale in nagrade ali druge ugodnosti v skladu z vzgojnim
programom.
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230. člen
Vzgojni poboljševalni dom mora biti organiziran tako, da je omogočena
v njem čim boljša splošna strokovna in moralna vzgoja mladoletnikov. Za
splošno in strokovno izobraževanje se organizirajo v zavodih splošne in strokovne izobraževalne šole, delavnice in ekonomije za praktični pouk.
Delavnice in ekonomije za praktični pouk poslujejo v skladu z določbami
XI. poglavja tega zakona.
Šolanje oziroma izobraževanje po prvem odstavku tega člena daje enako
izobrazbo oziroma strokovno kvalifikacijo kot šolanje v drugih enakovrstnih
šolah in izobraževalnih zavodih.
Iz spričevala ne sme biti razvidno, da se je mladoletnik šolal v vzgojnem
poboljševalnem zavodu.
Posameznemu mladoletniku lahko vzgojni poboljševalni dom omogoči šolanje izven zavoda.
231. člen
Mladoletnik dela v vzgojnem poboljševalnem domu poln delovni čas. Poleg
tega ga lahko zavod v skladu s hišnim redom zaposli še največ eno uro na dan
pri delih, ki so potrebni za ureditev doma.
Mladoletnik ima pravico do nepretrganega nočnega počitka najmanj osem
ur in do enodnevnega tedenskega počitka.
Upravnik sme dovoliti mladoletniku v vzgojnem poboljševalnem domu na
leto do mesec dni dopusta, da obišče starše in druge bližnje sorodnike.
Dopust se daje praviloma med šolskimi počitnicami.
Za mladoletnike v vzgojnem poboljševalnem domu se lahko organizira
skupno letovanje zunaj doma.
Dopust ali skupno letovanje se šteje mladoletniku v čas bivanja v domu.
232. člen
Za kršitev reda in discipline se smejo izrekati mladoletniku v vzgojnem
poboljševalnem domu tele disciplinske kazni: opomin, ukor, prepoved razpolaganja z določenim denarnim zneskom, prepoved odhoda iz doma za čas do
enega meseca in pripor v posebnem prostoru največ 7 dni.
233. člen
Vzgojni poboljševalni dom vodi upravnik.
Upravnika vzgojnega poboljševalnega doma imenuje in razrešuje republiški sekretar za pravosodje in občo upravo v skladu s prvim odstavkom
116. člena in 117. členom tega zakona.
Vodilni in drugi delavci vzgojnega poboljševalnega doma se postavljajo
v skladu z določbami drugega in tretjega odstavku 116. člena ter 118. in 119.
člena tega zakona.
234. člen
V domu je kolegij kot posvetovalni organ upravnika doma. Člane kolegija
določi upravnik izmed vodilnih in strokovnih delavcev doma.
Dom ima strokovni kader, ki ga sestavljajo vsi strokovni delavci zavoda.
Strokovni zbor skrbi za organizirano usposabljanje in odloča o strokovnih vprašanjih v zvezi z vzgojo mladoletnikov. Seje strokovnega zbora vodi upravnik.
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235. člen
Vzgojni poboljševalni dom ima hišni red, ki ga predpiše upravnik doma,
v skladu z določbami 36. člena tega zakona.
236. člen
Normative o številu mladoletnikov v enotah (skupinah ali oddelkih), v
vzgojnem poboljševalnem domu in pogoje glede vrste in stopnje izobrazbe ter
glede osebnostnih in moralno političnih kvalitet, ki jih morajo izpolnjevati
strokovni delavci vzgojnega poboljševalnega doma, predpiše republiški sekretar
za pravosodje in občo upravo v soglasju z republiškim sekretarjem za prosveto
in kulturo.
Vzgojni poboljševalni dom organizira vzgojno delo po programu vzgojnega
dela v skladu z zakonom o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami
v duševnem in telesnem razvoju.
237. člen
Podrobnejša organizacija služb in delovnih mest v vzgojnem poboljševalnem domu se določi z aktom o organizaciji in sistemizaciji, ki ga sprejme svet
delovne skupnosti v soglasju z republiškim sekretarjem za pravosodje in obča
upravo.
c) Oddaja v zavod za defektne mladoletnike
238. člen
Ukrep oddaje v zavod za defektne mladoletnike se izvršuje v zavodih za
usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem
razvoju.
XXIV. poglavje
POSEBNE DOLOČBE
239. člen
Republiški sekretar za pravosodje in občo upravo izda še naslednje natančnejše predpise:
— o vodenju statističnih podatkov ter o vodenju matične knjige in osebnega lista za obsojence;
— o uniformi in oznakah paznikov v kazenskih poboljševalnih zavodih;
— o opravljanju pazniške službe, uporabi strelnega orožja in drugih prisilnih sredstev, oborožitvi in- opremi ter uradni izkaznici paznikov;
— o strokovnem izobraževanju paznikov;
— o razporedu pošiljanja obojencev na prestajanje kazni;
— o sprejemu obsojencev v kazenski poboljševalni zavod, delu sprejemnega oddelka in klasifikaciji obsojencev;
— o prostorih, normativih za opremo bivalnih in drugih prostorov v zavodih;
— o obleki, perilu in obutvi ter hrani in tablici za prehrano obsojencev;
— o načinu opravljanja zdravstvenega varstva obsojencev ter o higienskih
ukrepih v kazenskih poboljševalnih zavodih;
'— o načinu odmerjanja plačila za delo obsojencev.
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XXV. poglavje
KONČNE DOLOČBE
240. člen
Delavci kazenskih poboljševalnih zavodov in vzgojnega poboljševalnega
doma, ki ob uveljavitvi tega zakona ne izpolnjujejo pogojev, ki jih predpisuje
ta zakon, lahko ostanejo na dosedanjih delovnih mestih.
241. člen
Kazenski poboljševalni zavodi in vzgojni poboljševalni dom morajo v enem
letu predložiti republiškemu sekretarju za pravosodje in občo upravo v soglasje s tem zakonom usklađene hišne rede.
242. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o organizaciji
izvrševanja kazenskih sankcij (Ur. 1. SRS št. 39-220/70) in zakon o izvrševanju
vzgojnih ukrepov (Ur. 1. SRS št. 5-38/66).
243. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SR Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Do zadnjih ustavnih dopolnil k ustavama SFRJ in SRS je bilo izvrševanje
kazenskih sankcij z izjemo vzgojnih ukrepov večji del urejeno z zveznim zakonom in drugimi zveznimi izvršilnimi predpisi. Izvrševanje vzgojnih ukrepov
je podrobneje urejal republiški zakon iz leta 1966. Vendar je že tudi zakon
o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij iz leta
1968 prepuščal republikam nekatere pristojnosti, zlasti da s svoj'mi zakoni
uredijo organizacijo* izvrševanja kazenskih sankcij. Hkrati je bil spremenjen in
tem spremembam prilagojen še zakon o poslovanju gospodarskih enot kazenskih poboljševalnih zavodov. Glede na zadnje spremembe in dopolnitve obeh
navedenih zakonov je naša republika sprejela leta 1970 zakon o organizaciji
izvrševanja kazenskih sankcij.
Izvrševanje kazenskih sankcij torej sedaj urejajo štirje zakoni, dva zvezna
in dva republiška, in sicer:
— zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (prečiščeno besedilo Uradni list
SFRJ, št. 3/70);
— zakon o poslovanju gospodarskih enot KPZ fprečiščeno besedilo Uradni
list SFRJ, št. 50/69);
— zakon o organizaciji izvrševanja kazenskih sankcij (Uradni list SRS,
št. 39/70);
— zakon o izvrševanju vzgojnih ukrepov (Uradni list SRS, št. 5/66).
Po ustavnih dopolnilih je izvrševanje vseh kazenskih sanke5 j v pristojnosti
republike, razen izvrševanja kazenskih sankcij proti vojaškim osebam, kar bo
tudi v prihodnje regulirano z zveznim zakonom.
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Zvezni ustavni zakon za izvedbo ustavnih amandmajev v 16. členu določa,
da se zakon o poslovanju gospodarskih enot KPZ uporablja do dneva, ki ga
bo določil republiški zakon, toda najpozneje do 31. 12. 1971. Veljavnost tega
zakona je podaljšana z republiškim ustavnim zakonom za izvedbo amandmajev
do izdaje ustreznega republiškega zakona, vendar najpozneje do 31. 12. 1972.
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij ni zajet v členih 13 do 17 zveznega
ustavnega zakona, kar pomeni, da ga je treba v smislu 19. člena uskladiti z
ustavnimi amandmaji do konca tega leta. Predvideno je, da bo izdan poseben
zakon o prenehanju veljavnosti zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, katerega osnutek je bil že spomladi predložen zvezni skupščini. Tudi ta osnutek
v 1. členu predvideva, da bo ZIKS prenehal veljati z dnem, ki ga bo določil
republiški zakon, vendar najpozneje z 31. 12. 1972. Drugi člen osnutka predvideva prenehanje veljavnosti tudi izvršilnih predpisov, izdanih na njegovi
podlagi.
Tako je za zakon o poslovanju gospodarskih enot KPZ zakonsko določeno,
da se uporablja kot republiški zakon najpozneje do 31. 12. 1972, analogno določbo za ZIKS pa je pričakovati v napovedanem zakonu o prenehanju njegove
veljavnosti.
Republika bi torej morala pred koncem leta sprejeti oba zakona, ki bi
začela veljati najpozneje 1. 1. 1973.
Republiški sekretar za pravosodje in občo upravo je imenoval komisijo
izmed predstavnikov tega sekretariata, vrhovnega sodišča SRS, republiškega
javnega tožilstva, okrožnih in občinskih sodišč ter inštituta za kriminologijo pri
pravni fakulteti univerze v Ljubljani, ki je imela nalogo, da pripravi osnutek
zakonov s področja izvrševanja kazenskih sankcij. Ta komisija je po predhodnem posvetovanju z republiškim sekretariatom za zdravstvo in socialno
varstvo ter prosveto in kulturo sprejela koncept, da je izvrševanje kazenskih
sankcij zaključeno področje, ki ga je edino smotrno v celoti normirati v enem
samem zakonu.
Tako predloženi osnutek združuje v bistvu malo spremenjene določbe vseh
štirih sedaj veljavnih zakonov s področja izvrševanja kazenskih sankcij. Te
spremembe, ki bodo na drugem mestu posebej obrazložene, pomenijo predvsem prilagoditev našim razmeram in uzakonitev tistega, kar se je v praksi
že več ali manj izvajalo.
Združitev štirih zakonov je narekovala drugačno sistematiko obdelave zakonske snovi. Pri tem je bilo v prvi vrsti stremeti za tem, da bi bil osnutek
zakona, ki je postal dokaj obsežen, čimbolj pregleden. V prvem poglavju ima
le skupne določbe o izvrševanju vseh kazenskih sankcij, ostala snov pa je
razdeljena še na tri dele. Prvi del ima zaradi obsežnosti in raznolikosti snovi
dva razdelka: A. Izvrševanje kazni odvzema prostosti in B. Izvrševanje drugih
kazni. Drugi del obravnava izvrševanje varnostnih in tretji del vzgojnih ukrepov.
Največ vsebinskih sprememb je v A. razdelku, kamor so vnesene v dveh posebnih poglavjih tudi določbe o poslovanju gospodarskih enot KPZ in posebne
določbe o delavcih kazenkih poboljševalnih zavodov. B. razdelek prvega dela
je povzet iz sedanjih določb, kjer so ustrezno spremenjena predvsem imena
organov. V drugem delu so predlagane nekatere spremembe določb o izvrševanju varnostnih ukrepov oddaje v zavod za varstvo in zdravljenje ter obveznega zdravljenja alkoholikov in narkomanov. Nekaj vsebinsko pomembnejših
sprememb pa je v tretjem delu osnutka, ker so se po izdaji zakona o izvrše-
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vanju vzgojnih ukrepov iz leta 1966 v praksi pokazale potrebe po nekaterih
ustreznejših zakonskih rešitvah.
V odnosu na sedanje predpise so v osnutku zakona predlagane zlasti naslednje spremembe in dopolnitve:
Prvi člen je dopolnjen s tem, da ima tudi določbo o izvrševanju kazni
zapora, izrečene v postopku zaradi prekrška. Dopolnitev je smiselna povzeta
iz zakona o organizaciji izvrševanja kazenskih sankcij.
Četrti člen razširja določbe tudi na izvršitev kazni odvzema prostosti, izrečene v postopku za prekrške.
V sedmem členu je dodana določba, da plača obsojenec tiste stroške za
izvršitev kazni, ki so v zakonu izrecno navedeni. Potrebo po dopolnitvi člena
v tem smislu je narekovalo dejstvo, da so bili obsojenci tudi do sedaj zavezani
plačati stroške prisilne privedbe (drugi in tretji odstavek 44. člena ZIKS in
osnutka).
Tretji odstavek 18. člena je dopolnjen z določbo, da je namen dela obsojencev med drugim tudi v tem, da si prislužijo sredstva, ki so jim potrebna
za osebne potrebe in za plačevanje preživninskih in drugih obveznosti.
Določbe 22. člena, ki se nanašajo na premeščanje obsojencev, je bilo glede
na prenesene pristojnosti na republike nujno dopolniti s sklicevanjem na medrepubliški dogovor, ki naj bi za celo državo enotno uredil vprašanje premeščanja iz ene v drugo republiko.
Ob upoštevanju, da obsojenci med prestajanjem kazni delajo v gospodarskih enotah KPZ in da z delom ustvarjajo sredstva, ki se uporabljajo delno
tudi za kritje stroškov izvrševanja kazni odvzema prostosti, je dodan 23. členu
nov odstavek, po katerem se uporabljajo ta sredstva kot prispevek k proračunskim izdatkom.
Našim razmeram bi utrezalo, da bi se ne samo v okviru KPD, temveč tudi
v zaporih lahko ustanovili oddelki polodprtega oziroma odprtega tipa. Spričo
tega je v osnutku predvidena ta možnost z dopolnitvijo četrtega odstavka
25. člena. Nove določbe o odprtih in polodprtih oddelkih zaporov so zaradi
tega tudi v drugih členih osnutka, ki se nanašajo na pogoje za prestajanje
kazni v teh oddelkih.
29. členu je dodan nov zadnji odstavek, ki dopušča premestitev obsojenca
iz odprtega v zaprt zavod oziroma oddelek, če zlorabi ugodnosti bivanja v odprtem zavodu. To se je izvajalo doslej, le da ni bilo zakonsko izrecno normirano.
V 30. členu je kot novost dopuščena možnost, da prestajajo mlajši polnoletni obsojenci kazen v KPZ za rnaljše polnoletnike tudi po dopolnjenem 27. letu
starosti, toda le, če jim ostanek kazni ne presega šest mesecev. Premestitev
v splošni zavod za tako kratko dobo namreč ne bi bila smiselna, ker bi obsojencu povzročala nepotrebne težave pri vživljanju v novo okolje.
Gospodarske enote zaporov so večkrat zainteresirane, da bi posamezni obsojenci, ki imajo ustrezno kvalifikacijo, zaradi dela v teh enotah prestajali v zaporih tudi kazen, daljšo od enega leta. ZOIKS je to dopuščal v drugem odstavku
12. člena. To pa bi lahko šlo v škodo prevzgojnega programa. Zato je v 32. členu
osnutka zakona predvidena rešitev, da obsojenec lahko sicer prestaja v zaporu
daljšo kazen, vendar samo, če so v zaporih pogoji za izvajanje ustreznega prevzgojnega programa. Pri nas so zaenkrat taki pogoji le v večjih zaporih.
Člen 40 je nov. Pogosto se dogaja, da obsojena oseba ne nastopi kazni, ker
ni pravočasno poskrbljeno za družinske člane, zlasti za otroke, za katere je
obojenec skrbel. To se posebno dogaja v primerih, kjer skrbi za otroke le tisti
47

738

Priloge

od staršev, ki je poklican na prestajanje kazni. Po določbah tega člena naj
bi sodišče v prihodnje v takih primerih, obenem ko pošlje poziv obsojencu
za nastop kazni, obvestilo o tem tudi pristojni skrbstveni organ, da bi pravočasno poskrbel za te osebe.
42. člen osnutka zakona predvideva novost, da pripornik pred pravnomočnostjo sodbe lahko poda izjavo, da želi na prestajanje kazni v smislu
zadnjega odstavka 324. člena ZKP, ne le pred sodnikom, temveč tudi pred
drugimi osebami sodišča in zaporov oziroma tako izjavo sam napiše. S tem bi
odpadlo nepotrebno obremenjevanje sodnikov in bi se skrajšal čas postopka,
kar je predvsem tudi v interesu pripornika, ki se želi čimprej vključiti v neko
delo, ker mu tako hitreje mineva čas, razen tega pa si z delom prisluži nekaj
sredstev.
Prvemu odstavku 43. člena je dodana šesta točka kot nov odložitveni razlog
za nastop kazni, če še ni poskrbljeno za varstvo in vzgojo otrok obsojenca, ki
je poklican na prestajanje kazni. Odložitev kazni iz tega razloga naj bi bila
možna največ do enega meseca. Pred odločitvijo o prošnji bi moral podati svoje
mnenje pristojni skrbstveni organ.
Drugi odstavek 44. člena je spremenjen v tem, da mora obsojenec prošnji
za odlog nastopa kazni priložiti tudi dokaze. To je potrebno zaradi tega, ker
je rok za odločbo o prošnji zelo kratek — tri dni. Četrti odstavek tega člena
je nov. Potrebno je bilo določiti, da se odločba o prošnji za odlog nastopa kazni
izda po zakonu o splošnem upravnem postopku. S tem bo doseženo enotno
poslovanje sodišč, ki so doslej odločala z odločbo ali s sklepom.
45. členu je dodan rok tri dni za izdajo odločbe o pritožbi. Ta rok je
potreben zato, da se postopek v najkrajšem času pravnomočno konča. Predsednik okrožnega sodišča namreč lahko pritožbi ugodi, kar bi utegnilo imeti
za posledico, da bi morah obsojenca izpustiti iz KPZ, ker je kazen že nastopil,
kajti pritožba nima odložilnega učinka. To pa ni več odlog nastopa kazni, temveč
prekinitev prestajanja kazni, za kar pa je pristojen republiški sekretariat za
pravosodje in občo upravo.
V 50. členu je rok za vložitev pritožbe skrajšan od osem na tri dni. Nobenega razloga namreč ni, da bi imel tisti, ki je kaznovan z zaporno kaznijo za
prekršek, daljši rok za vložitev pritožbe kot ga ima obsojenec. Nadaljnja dopolnitev v tem členu je določba, da zoper odločbo republiškega senata za prekrške
ni mogoč upravni spor. S tem so določeni enaki roki za vlaganje prošenj in
pritožb s strani obsojencev in oseb, kaznovanih z zaporom zaradi prekrška.
V 53. členu je predvidena možnost, da imajo sprejemne oddelke vsi kazenski
poboljševalni zavodi ne glede na zmogljivost. Bivanje v sprejemnem oddelku
traja lahko največ do 30 dni. Proučitev osebnosti obsojenca je potrebna v
vsakem zavodu, zato ni smotrna delitev na večje in manjše zavode.
V prvem odstavku 54. člena, ki v bistvu povzema določbe prvega odstavka
49. člena ZIKS, je izpuščena določba, da se lahko ustanovijo za popolnejše
preučevanje osebnosti obsojencev samostojni posebni diagnostični centri. Razmere pri nas nikakor ne narekujejo kake potrebe, zlasti pa ni realno predvidevati, da bi prišlo do ustanovitve takega centra v bližnji prihodnosti. Dodan
pa je nov drugi odstavek, ki določa, da se obsojenci zaradi preučitve osebnosti
lahko pošiljajo v obstoječe specializirane zavode, kar se v posameznih primerih
že izvaja.
K členu 55 so dodani tretji do peti odstavek, ki precizirajo pogoje za
bivanje obsojencev v KPZ. Ti pogoji so v naših kazenskih poboljševalnih
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zavodih v pretežni meri zagotovljeni. Menimo, da je taka določba v zakonu
umestna.
Četrti odstavek 58. člena drugače ureja delovni čas obsojencev, ki obiskujejo strokovni pouk. Po dosedanjem četrtem odstavku 52. člena ZIKS je bil
pooblaščen RSPOU, da tem obsojencem skrajša delovni čas. Ta določba se je
pokazala v naši praksi kot toga in se ni izvajala. Že doslej so zaradi šolanja
obsojencev po potrebi skrajševali delovni čas zavodi sami.
Dosedanje določbe o zaposlovanju obsojencev izven kazenskega poboljševalnega zavoda niso ustrezno urejale tega vprašanja. Dosledno izvajanje teh
določb bi pomenilo, da bi moral republiški sekretar za pravosodje in občo upravo
dati soglasje za sleherno delo obsojencev izven zavoda. Potrebe so narekovale
prepuščanje pristojnosti glede zaposlovanja obsojencev v večji meri upravam
zavodov. Posebno v zaporih, kjer prestajajo kazen obsojenci s krajšimi kaznimi, se obsojenska populacija hitro menja. Zaposlovanje obsojencev pa je
potrebno tudi prilagoditi možnostim zaposlovanja pri primernih delih izven
zavoda. Praktično se sestav delovnih skupin obsojencev vsak dan menja, zelo
pogosto pa tudi organizacije združenega dela, pri katerih se obsojenci zaposlujejo. Se vedno pa naj bi republiški sekretar dajal soglasja za delo posameznih obsojencev, ki odhajajo brez nadzorstva na delo izven zavoda. To je
potrebno zaradi tega, da se posamezni primer pred odločitvijo vsestransko
analizira, pri čemer je treba zlasti upoštevati naravo in druge okoliščine kaznivega dejanja, višino kazni, eventualno predkaznovanost in ne nazadnje tudi
osebnostno urejenost obsojenca. Ta praksa se že dalj časa izvaja.
60. člen je nov in smiselno povzema določbe 16. člena zakona o organizaciji izvrševanja kazni odvzema prostosti in varnostnih ukrepov SR Srbije. Po
tem členu naj bi bilo osebam, obsojenim zaradi lažjih kaznivih dejanj in prekrškov omogočeno, da med prestajanjem kazni nadaljujejo s poklicno dejavnostjo v svoji organizaciji združenega dela, vendar le pod pogoji, da kazen
odvzema prostosti ne presega šest mesecev in da poprej niso bili nepogojno
obsojeni oziroma kaznovani zaradi prekrška s kaznijo odvzema prostosti. O tem,
katere osebe naj bi prestajale kazen ob teh pogojih, bi v vsakem primeru odločal
republiški sekretar za pravosodje in občo upravo.
V 62. členu je bistvena sprememba v tem, da dobijo obsojenci, ki se strokovno usposabljajo, polovico plačila, ki bi jim šlo po predpisih o nagrajevanju
učencev v gospodarstvu. Po dosedanjih predpisih ,so veljali za določanje njihovega deleža enaki kriteriji kot za ostale obsojence. Nov zadnji odstavek tega
člena pooblašča republiškega sekretarja za pravosodje in občo upravo, da izda
natančnejši predpis o plačilu za delo obsojencev. Tak predpis je nujen, da bi
bilo to vprašanje enotno rešeno za vse zavode v republiki, kar bi tudi odpravilo
znatne in neutemeljene razlike v zaslužkih obsojencev med posameznimi zavodi.
Tretji odstavek 63. člena je prilagojen predpisom oziroma pravnim pravilom o izvršbi. Bistvena novota je v tem, da je bilo po dosedanjih predpisih
mogoče seči z izvršbo na obsojencev zaslužek za plačilo vseh obveznosti do
polovice razpoložljivega dela zaslužka, sedaj pa do ene tretjine, razen za
preživninske obveznosti, ki jih je tudi sedaj mogoče rubiti do polovice.
Po 53. členu ZIKS so imeli obsojenci, ki so nepretrgoma delali najmanj
11 mesecev, pravico do 14-dnevnega letnega počitka. Po 66. členu osnutka zakona pa bi imeli pravico do letnega počitka od 14 do 25 dni. S predlagano
določbo bi lahko približali kriterije za odmerjanje letnega dopusta obsojencem
s kriteriji, ki se upoštevajo pri odmerjanju dopustov po splošnih predpisih.
47»
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Obsojenec z večletno kaznijo, ki v redu opravlja težka dela, je vsekakor upravičen do daljšega letnega počitka, kot je določeno v sedanjem predpisu.
71. člen razširja pravice obsojencev glede dopisovanja. Po dosedanjih predpisih so imeli pravico tisti, ki so bili obsojeni na zapor, do dveh pisemskih
pošiljk mesečno, tisti, ki so bili obsojeni na strogi zapor, pa do ene pisemske
pošiljke na mesec. Po določilih osnutka naj bi se obsojencem, ki prestajajo
kazen zapora, dopisovanje z ožjimi družinskimi člani ne omejevalo, medtem
ko bi bilo dopisovanje z drugimi osebami še vedno omejeno na pošiljanje in
prejemanje dveh pisemskih pošiljk mesečno. Obsojenci, ki prestajajo strogi
zapor, naj bi poslej imeli pravico sprejeti in odposlati mesečno po dve pisemski
pošiljki. Večje omejevanje dopisovanja ima po izkušnjah za posledico rahljanje
zakonskih skupnosti in odtujevanje od bližnjih sorodnikov, kar večinoma negativno vpliva na prevzgojo obsojencev.
75. člen določa novo ugodnost za dobro obnašanje in prizadevanje obsojencev pri delu — prost izhod do dvakrat na mesec. Dovoljevanje prostih izhodov obsojencev iz zavodov se že več let prakticira in na splošno ugotavljamo,
da je to najstimulativnejša ugodnost za dobro obnašanje obsojencev. Na drugi
strani so stiki obsojencev s svojci pomembni tudi za razreševanje raznih osebnih
in družinskih problemov. Ne nazadnje se to pozitivno odraža pri vključevanju
obsojencev v normalno okolje po prestani kazni.
Določbe členov od 76 do vključno 79 so smiselno povzete iz ZIKS in ZOIKS,
kjer pa niso bile pregledno urejene. Bistvena novota je premestitev iz varnostnih razlogov oziroma če je to potrebno zaradi ohranitve reda in discipline
v zavodu. Posebej je opozoriti, da je pri posameznem obsojencu mogoče doseči
bistveno obnašanje, če se premesti iz zavoda, kjer je prišel v konflikte s soobsojenci ali delavci zavoda, v drug zavod. Nadaljnji razlog je tudi ta, da je
edino s premestitvijo možno onemogočiti posameznim skupinam priprave na
pobeg oziroma upor. Poleg premestitev po uradni dolžnosti določbe navedenih
členov podrobneje urejajo premestitve obsojencev na prošnjo, bodisi iz enega
v drug zavod SRS oziroma v zavod druge republike in obratno. Vprašanje
premeščanja obsojencev iz republik v republiko pa bo potrebno urediti z medrepubliškim dogovorom.
V 80. členu je določneje povedano, do kdaj lahko traja prekinitev kazni
zaradi zdravljenja obsojenca. V bistvu gre za to, da bi se po sedanji formulaciji prekinitev lahko zavlekla v nedogled, ker se nekatere kronične bolezni
včasih zdravijo tudi doživljenjsko. Peti odstavek tega člena je nov in določa
preklic odločbe o prekinitvi prestajanja kazni, če prenehajo razlogi, zaradi
katerih je bila prekinitev dovoljena. Tako ureditev narekujejo potrebe prakse.
Po sedanjih predpisih ima le delavec nadzornega organa pravico sprejemati
pritožbe obsojencev brez nadzorstva zavodskega osebja. Četrti odstavek 81. člena
pa daje pravico tudi obsojencu, da on sam zahteva nenavzočnost zavodskega
osebja, ko podaja svoje pritožbe glede kršitve njegovih pravic.
V 85. členu je v petem odstavku na novo urejena pravica do pritožbe obsojenca zoper odločbo o izreku disciplinske kazni oddaje v samico. Sedaj obsojenec te možnosti nima. Ker je disciplinska kazen oddaje v samico najhujša
disciplinska sankcija, je prav, da se obsojencu zagotovi pravica do pritožbe.
Ker so v zaporih poleg obsojencev tudi priporniki in osebe, kaznovane
z zaporom zaradi prekrška in tudi te povzročajo zaporom škodo namenoma ali
po veliki malomarnosti, njihova odškodninska odgovornost pa ni posebej urejena, je prav, da se izenači z odškodninsko odgovornostjo obsojencev. Iz tega
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razloga je dodan nov tretji odstavek 88. člena, ki določa, da se določbe prejšnjih
dveh odstavkov smiselno uporabljajo tudi za navedeni kategoriji zaprtih oseb.
V členih 89 do 92 je namesto pripadnikov straže uporabljeno besedilo: pooblaščene uradne osebe KPZ. Te so pazniki in upravnik.
Določbe 93. člena so nove. Po prenosu zadev izvrševanja kazenskih sankcij
iz pristojnosti RSNZ v RSPOU niso imeli pazniki zakonskega pooblastila, da
smejo vstopiti v tuje prostore in te po potrebi preiskati, ko' neposredno zasledujejo pobeglega obsojenca, pripornika ali osebo, kaznovano z zaporom zaradi
prekrška. Tako pazniki niso imeli pravice vstopa v tuje prostore tudi če so videli,
da se je vanje zatekla pobegla oseba. Ta določba je posebej aktualna v primerih, ko pazniku pobegne oseba na poti med spremljanjem. Po določbah
osnutka zakona je pravica vstopa v tuje stanovanje omejena na čas neposrednega zasledovanja (ko teče za pobeglim), pravica preiskati tuje prostore pa je
omejena na preiskavo prostorov, kamor se lahko skrije oseba.
Tretji odstavek 94. člena izrecno dopušča možnost, da posamezni obsojenci
v skladu z vzgojnim programom izredno študirajo na šolah izven zavoda. Take
določbe v sedanjih predpisih ni, vendar se to pri posameznih obsojencih izvaja
in se je pokazalo v praksi kot izredno koristnoi pri prevzgoji.
V nasprotju z določbo 81. člena ZIKS, ki je kot obligatorno določala, da
se obsojenec dva dni pred iztekom kazni oprosti delovne dolžnosti v zavodu,
je v tretjem odstavku 102. člena osnutka to prepuščeno njegovi volji. Sedanja
določba se namreč ni dosledno izvajala, ker so pogosto obsojenci sami zahtevali,
da delajo do zadnjega dneva bivanja v zavodu.
Variantni dodatek člena 104 zajema plačilo stroškov zdravljenja obsojencev
po odpustu iz KPZ, če nimajo stalnega prebivališča ali je to neznano. V teh
primerih naj bi stroški zdravljenja bremenili proračun republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo.
Sedanja zakonska ureditev postpenalne pomoči se je izkazala kot neustrezna
in neučinkovita. Potrebno je, da se konkretno določi, kdo je zavezan nuditi
postpenalno pomoč, v kakšnem obsegu in oblikah. Kazenski poboljševalni zavodi v praksi nudijo to pomoč enkratno in sicer ob samem odpustu. Ta pomoč
je v denarju, obleki in obutvi. Nikakor pa niso sposobni skrbeti za obsojenčevo
nastanitev, prehrano, urejanje družinskih razmer, iskati zaposlitev, poskrbeti za
nadaljnje strokovno usposabljanje in podobno. Ta vprašanja lahko urejajo le
pred odpustom tako, da nakažejo skrbstvenim organom potrebe obsojencev.
Predlagana rešitev v 105. členu osnutka pomeni v bistvu uzakonitev prakse.
Predlagana dopolnitev določa, kdaj in kakšno pomoč dajejo KPZ in kakšno
pomoč dajejo skrbstveni organi. Hkrati je zadržana možnost v četrtem odstavku,
da občinske skupščine ustanovijo še posebne organe za pomoč obsojencem. Delo
sedanjih odborov za pomoč odpuščenim obsojencem ni učinkovito, oziroma so
ti odbori nedelovni in za postpenalno pomoč, kolikor je je, skrbijo v občinah
le skrbstveni organi.
Drugi odstavek 109. člena ne razširja oziroma omejuje pravice pravilnika,
da sme puščati mladoletnega obsojenca, ki se v redu obnaša, na obiske k staršem ali drugim osebam. Dosedanje izkušnje pa so- pokazale, da je obisk dvakrat
letno do 14 dni iz vzgojnih razlogov nestimulativen. StimulaLivnejši in tudi
sicer priporočljivejši so pogostejši in kratkotrajnejši obiski. V primeru možnosti
pogostejših obiskov je obsojeni mladoletnik ves čas prestajanja kazni stimuliran za dobro obnašanje, ker lahko pričakuje to ugodnost. Pri mladoletniški
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delinkventni populaciji pa po izkušnjah ni realno karkoli graditi na daljša
obdobja. Glede na to menimo, da je rešitev v osnutku ustreznejša.
V 114. členu in naslednjih se uporablja namesto straže beseda: enota
paznikov (pazniška služba), kar je ustreznejše glede na vrsto različnih nalog
paznikov, ki zdaleč niso samo stražarske.
Posebni pogoji iz tretjega odstavka 119. člena za sprejem na delo v KPZ
se po osnutku nanašajo na vse delavce KPZ; sedaj veljajo ti pogoji samo za
paznike. Ce je namreč kdo obsojen za katero od tam naštetih kaznivih dejanj,
ni primeren za opravljanje kateregakoli dela v KPZ.
120. člen uvaja funkcionalne nazive v pazniški službi, kar je naša republika že predlagala pred zadnjo spremembo ZIKS. Sedanji nazivi vnašajo v
organizacijo pazniške službe nered in zmedo. So namreč primeri, da je paznik
z nižjim nazivom na odgovornejšem delovnem mestu od paznika z višjim nazivom, in obratno. To povzroča težave tudi pri nagrajevanju. Po predlagani
rešitvi naj bi naziv sam ustrezal imenu delovnega mesta. Stopnje poveljnikov
paznikov so predvidene in potrebne spričo znatnih razlik v zmogljivosti zavodov in številu paznikov (od 25 do 115).
Narava in pogoji dela paznikov v KPZ in nekaterih drugih delavcev so
podobni naravi in pogojem dela miličnikov oziroma drugih pooblaščenih uradnih oseb javne in državne varnosti. Do prenosa zadev izvrševanja kazni iz
RSNZ v RSPOU so bili pazniki v vseh pravicah iz dela in po delu izenačeni
z miličniki. Narava in pogoji dela paznikov in drugih delavcev na določenih
dolžnostih v KPZ se v ničemer niso spremenile, zato ni razlogov, da ne bi bili
tudi v prihodnje izenačeni v pravicah iz zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter drugih posebnih pravicah iz dela in po delu s pooblaščenimi uradnimi osebami službe javne in državne varnosti, kar predvideva
121. člen osnutka zakona.
Gospodarske enote kazenskih poboljševalnih zavodov imajo po sedaj veljavnih predpisih poseben status. Te enote so organizacije združenega dela
obsojencev, ki so v večini, in drugih delavcev (direktor, delovodje, administrativno osebje), ki so v manjšini (največ 9'%» skupnega števila zaposlenih). Gospodarske enote nimajo proste izbire osnovne delovne sile, ki je v glavnem nekvalificirana in dela pod prisilo. Za obsojence ne veljajo določbe temeljnega zakona
o delovnih razmerjih, temveč določbe zakona o izvrševanju kazenskih sankcij,
v katerem je posebej urejeno njihovo delo in nagrajevanje (57. člen in nasl.
osnutka zakona). Zato ni možno v teh gospodarskih enotah izvesti samoupravljanja in tudi ni možno dati tem gospodarskim enotam v celoti status organizacij
združenega dela. Nagrajevanje obsojencev je urejeno v tem zakonu (62. člen
osnutka zakona), pri čemer je za izredno prizadevanje in uspehe pri delu mogoče dati obsojencem še posebne nagrade, s katerimi obsojenci lahko prosto
razpolagajo (64. člen osnutka).
Civilni delavci v gospodarskih enotah (vodje gospodarskih enot, delovodje,
inštruktorji in administrativno osebje) ima nagrajevanje urejeno s samoupravnim sporazumom, ki velja za delovne skupnosti družbenopolitičnih skupnosti, kajti gospodarske enote so enote kazenskih poboljševalnih zavodov, ti pa
so enote republiškega sekretariata za pravosodje in občo upravo kot republiškega upravnega organa.
Ker ni mogoče določiti meril za to, koliko dohodka ustvarjajo v gospodarskih enotah obsojenci in koliko drugi delavci, tem delavcem ni mogoče
zagotoviti v okviru samoupravnih pravic delitve osebnega dohodka, kakor
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v temeljnih organizacijah združenega dela, zlasti še, ker se elementi ustvarjanja skupnega dohodka prepletajo z elementi kazenskega zavoda kot upravnega zavoda, ki posluje po predpisih za proračunsko poslovanje (obsojenci bivajo v bivalnih prostorih, ki so osnovna sredstva zavoda, ne pa gospodarske
enote, za njihovo prehrano, zdravljenje, obleko in obutev skrbi republiški proračun).
Ker imajo gospodarske enote poseben status, tudi ne plačujejo davka iz
dohodka organizacij združenega dela, prispevka v sklade skupnih rezerv in
drugih obveznosti, za katere je tako določeno s posebnim zakonom. Iz plačila
za delo obsojencev se ne plačuje nikakršen pr'spevek, kakor to določa 135. člen
osnutka zakona, ki je vsebinsko samo dopolnjeni 8. člen sedaj veljavnega zakona
o poslovanju gospodarskih enot.
V osnutku zakona je predvideno, da imajo gospodarske enote iste sklade
kakor organizacije združenega dela, razen tega pa še posebne sklade po sedaj
veljavnem republiškem zakonu o organizaciji izvrševanja kazenskih sankcij. Na
novo pa je med posebnimi skladi predlagan še skupni sklad vseh zavodov za
investicijsko izgradnjo in financiranje dejavnosti zavodov, da bi se v tem
skladu združevala sredstva gospodarskih enot v te namene.
Tudi delitev oelotnega dohodka gospodarskih enot se opravi po določbah,
ki veljajo za organizacijo združenega dela, z izjemo, da so predvidene posebej
še določbe (136. člen - osnutka) glede rezervnega sklada. Osnutek dohodka, po
izločitvi sredstev za osebne dohodke, prispevkov od osebnih dohodkov in sredstev rezervnega sklada, se deli med druge sklade (poslovni Sklad, sklad, skupne
porabe in posebni skladi) ob samoupravljanju gospodarske enote oziroma zavoda, vendar v soglasju z republiškim sekretarjem za pravosodje in občo upravo.
Ta ingerenca je potrebna, da bi se upoštevali interesi in razvoj vseh zavodov
kot celote.
V osnutku zakona je opuščena določba 15. člena sedaj veljavnega zakona
o poslovanju gospodarskih enot, da zavodi lahko ustanavljajo svoje prodajalne
za svoje proizvode, ker tak način prodaje ne pride več v poštev, kajti proizvodnja v zavodih je v glavnem kooperacija z drugimi organizacijami združenega dela brez finalnih proizvodov ah pa proizvodnja ozkega asortimenta proizvodov, za proizvode kmetijstva, s katerimi se bavijo nekateri kazenski zavodi,
pa odpiranje samostojnih prodajalnic ni potrebno.
Izvrševanje varnostnega ukrepa oddaje v zavod za varstvo in zdravljenje
povzroča težave, ker pri nas nimamo posebnega zavoda za ta namen, psihiatrični
zavodi pa nimajo razpoložljivih prostorskih kapacitet in tudi sicer njihova
vodstva niso naklonjena za sprejemanje teh oseb. Prizadevanj za ustanovitev
posebnega zavoda za varstvo in zdravljenje je bilo v preteklosti že precej,
vendar so ostala brezuspešna, ker ni bilo mogoče zagotoviti potrebnih finačnih
sredstev. Ker zlasti zdravstveni organi insistirajo na zahtevi, da naj bi se ta
ukrep izvrševal v posebnem, samo v ta namen ustanovljenem zavodu, je to
poudarjeno v prvem odstavku 168. člena osnutka zakona.
174. člen osnutka zakona, ki govori o stroških izvrševanja varnostnega
ukrepa oddaje v zavod za varstvo in zdravljenje, je prilagojen obstoječim predpisom.
Glede izvrševanja varnostnega ukrepa obveznega zdravljenja alkoholikov
in narkomanov prinaša osnutek v 176. in naslednjih členih novost, da se ta
ukrep lahko izvršuje v specializiranem zavodu za zdravljenje alkoholikov in
narkomanov, tudi če je izrečen skupaj z nepogojno obsodbo na kazen odvzema
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prostosti, vendar le, če kazenski poboljševalni zavod nima pogojev za uspešno
zdravljenje.
Za plačilo stroškov izvrševanja varnostnega ukrepa obveznega zdravljenja
alkoholikov in narkomanov (178. člen) velja isto, kot je navedeno pri varnostnem ukrepu oddaje v zavod za varstvo in zdravljenje.
K 179. členu je dodano, da izda izvršilne predpise za izvrševanje ukrepa
obveznega zdravljenja alkoholikov in narkomanov republiški sekretar za zdravstvo insoeialno varstvo »v soglasju z republiškim sekretarjem za pravosodje
in občo upravo«, ker vprašanje zadeva tudi v delovno področje tega organa.
Od izdaje zakona o vzgojnih ukrepih v letu 1966 ,so bih izdani: zakon
o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem
razvoju, zakon o osnovnem šolstvu, zakon o srednjem šolstvu, zakon o izobraževalnih skupnostih in predpisi o poklicnem izobraževanju. Vsi predpisi na novo
urejajo vrsto vprašanj, ki se nanašajo tudi na zadeve s področja izvrševanja
vzgojnih ukrepov. Glede na to smo bili mnenja, naj se v tretjem delu osnutka
zakona uredijo predvsem tista vprašanja, ki se tičejo same izvršitve sodnih
odločb, medtem ko naj se za življenje, delo in vzgojo v vzgojnih zavodih uporabljajo prej našteti predpisi. Nekatere določbe sedanjega zakona o vzgojnih
ukrepih in zakona o izvrševanju kazenskih sankcij so v nasprotju z določbami
navedenih predpisov, ki izhajajo iz sodobnejših konceptov o vzgoji in izobraževanju. Iz teh razlogov so v osnutku zakona izpuščene tiste določbe, ki so
zajete že v drugih predpisih in tiste, glede katerih je prevladovalo mnenje,
da jih ni smotrno vnašati v osnutek, ker spadajo v program vzgojnega dela
ali v hišni red zavoda.
Pomembnejši konkretni spremembi sta še:
Izpuščena je določba 32. člena zakona o vzgojnih ukrepih, po kateri je
mogoče izvrševanje vzgojnega ukrepa prekiniti zaradi smrti ali hujše akutne
bolezni v ožji družini.
Prekinitve izvrševanja vzgojnega ukrepa se v praksi niso izvajale. V primerih smrti ali hujše akutne bolezni je mladoletniku odobren dopust, oziroma
je, kolikor so izpolnjeni drugi pogoji, predlagana ustavitev oziroma sprememba
vzgojnega ukrepa.
Drugi odstavek 234. člena osnutka določa kot posebni strokovni organ
vzgojnega poboljševalnega doma — strokovni zbor, ki ga sestavljajo vsi strokovni delavci zavoda. Naloga tega zbora je predvsem, da skrbi za organizirano
usposabljanje gojencev in odloča o strokovnih vprašanjih glede vzgoje mladoletnikov.
Predlagani zakon za SR Slovenijo ne bo povzročil novih finančnih obveznosti.
POROČILA
Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora
skupščine SR Slovenije je na seji dne 25. oktobra 1972 obravnaval osnutek
zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ki ga je skupščini predložil v obravnavo izvršni svet.
V načelni razpravi so člani odbora ugotovili in poudarili, da osnutek zakona
primerno rešuje izvrševanje tako rekoč vseh kazenskih sankcij. V tej zvezi so
podprli stališče predlagatelja, ki je v predloženi zakonski osnutek združil do-
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ločbe štirih dosedaj veljavnih zakonov s področja izvrševanja kazenskih sankcij
in sicer: zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, zakon o poslovanju gospodarskih enot KPZ, zakon o organizaciji izvrševanja kazenskih sankcij in zakon
o izvrševanju vzgojnih ukrepov. Zaradi poenotenja izvrševanja vseh kazenskih
sankcij pa bi lahko v ta zakon vključili tudi določbe o izvršitvi denarne kazni,
ki jo izreka sodn'k za prekrške in vseh denarnih kazni, ki se izrekajo po
zakonu o splošnem upravnem postopku. Tako bi materijo izvrševanja vseh
kazenskih sankcij vseboval en sam zakon, to pa bi organom, ki se ukvarjajo
z izvrševanjem teh sankcij, precej olajšalo delo.
Poslanci so v razpravi ugotovili, da bo treba nemudoma pristopiti k dogovarjanju med republikami o skupnih vprašanjih s področja izvrševanja kazenskih sankcij. Enotno bo treba urediti vprašanja premeščanja zapornikov,
uporabo orožja in drugih prisilnih sredstev ter še druga vprašanja, ki zadevajo
enakopravnost občanov vseh republik.
V zakonskem osnutku ni rešeno vprašanje strokovnega usposabljanja delavcev kazensko-poboljSevalnih zavodov oziroma šolanja kadrov za potrebe
omenjenih zavodov. Zato so se poslanci zavzeli za to, da predlagatelj prouči
možnost ustanovitve posebnega oddelka pri šolskem centru za strokovno izobraževanje delavcev v organih za notranje zadeve.
Razvrščanje obsojencev, ki prestajajo daljše zaporne kazni, je primerno
urejeno teži storjenega kaznivega dejanja in osebnim lastnostim obsojenca.
Taka klasifikacija pa ni dosledno izpeljana tudi za obsojence s kratkotrajnimi
kaznimi oziroma za obsojence, ki so štorih kaznivo dejanje iz malomarnosti.
Zato naj predlagatelj prouči možnost, da bi tudi obsojence, ki morajo prestati
kratkotrajno zaporno kazen, posebej klasificirali glede na stopnjo kazenske odgovornosti zapornika.
V predloženem osnutku so kazenske določbe za storjene prekrške iz tega
zakona, razmetane po posameznih poglavjih. Izraženo je bilo mnenje, da bi
zaradi preglednosti zakona lahko pred XXIV. poglavje vnesli posebno poglavje
o kazenskih določbah.
Na koncu načelne razprave so poslanci ugotovili, da je XI. poglavje o gospodarskih enotah kazensko-pobolj sevalnih zavodov primerno urejeno glede
na ispecifiko teh enot, ko jih ni mogoče popolnoma izenačiti s temeljnimi organizacijami združenega dela. V teh gospodarskih enotah mora biti na prvo
mesto postavljen prevzgojni smoter obsojencev, s tem pa je razumljivo, da se
morajo zanemariti vprašanja ekonomičnosti oziroma rentabilnosti.
Ko so člani odbora obravnavah posamezne določbe osnutka zakona, so izrazih naslednje pripombe, predloge in stališča:
K 1. čl en u : Ker se varnostni ukrepi, ki jih izreka v postopku za prekrške sodnik za prekrške, v bistvu ne razlikujejo od varnostnih ukrepov, ki
so izrečeni storilcem v kazenskem postopku pred sodiščem, naj se v ta člen
vključi tudi izvrševanje varnostnih ukrepov storilcem iz prekrškov.
K 16. členu: Tretji odstavek tega člena naj se črta, saj je ta določba
že vsebovana v zakoniku o kazenskem postopku in jo torej posebej v tem
zakonu ni treba ponavljati.
K 25. členu : Predlagatelj naj določbe tega člena ponovno prouči v tem
smislu ali so v zaprtih kazensko-poboljševalnih domovih umestni odprti oddelki,
saj je možno obsojenca, če izpolnjuje pogoje, premestiti v odprti ali polodprti
kazensko-poboljševalni dom.
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K 37. č 1 e n u : Prouči naj se možnost, da bi tudi predsednik senata, ki
je obsojenca obravnaval na prvi stopnji, opravljal določeno nadzorstvo nad
izvajanjem prevzgojnega procesa.
Pri izvrševanju nadzorstva pooblaščene uradne osebe republiškega sekretariata oziroma predsednika, okrožnega sodišča ali sodnika, bodo ti organi
dobili ustreznejše podatke o ravnanju z obsojenci, o razmerah v zavodu in
o drugih okoliščinah, če se razgovor z obsojenci opravi praviloma brez navzočnosti zavodskega osebja. Zato naj se v petem odstavku 37. člena določi, da se
razgovor z obsojenci opravi praviloma brez navzočnosti delavcev zavoda.
K 45. č 1 e n u : Drugi odstavek naj -se črta. Zakon o splošnem upravnem
postopku je v zakonodajni pristojnosti federacije. Zato republiški zakon ne
more izključevati upravni spor zoper odločbe predsednika sodišča, ki jih ta
izdaja v upravnem postopku.
K 68. č 1 e n u : V drugem odstavku je treba določiti, da sta obsojencem
zagotovljena potrebna zdravniška pomoč in zdravljenje v bolnišnici le med
prestajanjem kazni.
Doda naj se nov tretji odstavek, ki se glasi: »Določbe prvega in drugega
odstavka tega člena se ne uporabljajo, če se je obsojenec poškodoval ali zbolel
v času, ko je na begu«.
K 71. členu: Prouči naj se določba četrtega odstavka, saj z omejevanjem pisemskih pošiljk najbližjih svojcev prav gotovo ne bomo dosegli prevzgojnega namena kaznovanja.
V četrti vrsti petega odstavka naj se beseda »nanagloma« zamenja z besedo
»nenadoma«.
K 78. č 1 e n u : Usvoji naj se variantni dodatek, .saj bo slej ko! prej moral
biti sprejet medrepubliški dogovor na področju izvrševanja kazenskih sankcij.
K 85. č 1 e n u : V četrtem odstavku naj se določi, da ima obsojenec pravico
do pritožbe zoper odločbo o oddaji v siamioo samo v primeru, če je bil disciplinsko kaznovan z oddajo v samico za dalj kot sedem dni. Pritožba zoper
oddajo za krajši čas ne bi imela nobenega smisla glede na določbo, da pritožba
ne zadrži izvršitve kazni.
K 87. č 1 e n u : Ta člen naj se črta, saj že 47. člen kazenskega zakonika
določa, da se obsojenec kaznuje disciplinsko, če med prestajanjem kazni stori
kaznivo dejanje, za katero je predpisana denarna kazen ali zapor do šestih
mesecev. Zato te določbe posebej ni treba ponavljati v tem zakonu, saj osebje
kazensko-poiboljševalnega zavoda pozna prav tako kazenski zakonik kakor predpise o izvrševanju kazenskih sankcij.
Določba drugega odstavka tega člena je splošno znana in obvezuje vse
občane in organizacije, povzeta pa je iz določb kazenskega zakonika in zakonika
o kazenskem postopku. Zato je v tem zakonu nepotrebna.
K 104. členu : Odbor predlaga, da se usvoji variantni dodatek, ker
stroškov zdravljenja osebe brez stalnega bivališča ni mogoče naložiti nobenemu
drugemu proračunu razen republiškemu.
K 148. členu: V prvem odstavku je treba določiti, da se najprej izterjajo
stroški kazenskega postopka, šele nato pa denarne kazni. Beseda »predvsem«
v danem primeru ne ustreza, saj ne določa jasno prioritete.
K 171. členu: Varnostni ukrep uporabi sodišče oziroma sodnik za prekrške. Nad obsojencem oziroma storilcem pa se varnostni ukrep izvršuje. Zato
naj se v prvi vrsti besedi »je uporabljen« zamenjata z besedama »se izvršuje«.
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K 172.členu: Varnostni ukrep oddaje v zavod za varstvo in zdravljenje
se ne izreče z odredbo,, pač pa s sklepom. Zato naj se v tretji vrsti prvega odstavka beseda »odredilo« zamenja z besedo »izreklo«.
K 175. členu : Republiški sekretar za pravosodje in občo upravo je najvišji nadzorni organ nad zavodi., ki izvršujejo kazenske sankcije. Zato bi bilo
prav, da bi natančnejše predpise o izvrševanju varnostnega ukrepa oddaje v
zavod za varstvo in zdravljenje sioer izdal republiški sekretar za zdravstvo in
socialno varstvo, vendar v soglasju z repubrškim sekretarjem za pravosodje
in oboo upravo.
K 176. členu : Za zadnji stavek tretjega odstavka tega člena velja smiselno ista pripomba kot k 175. členu.
K 184. členu : V 187. členu je določeno, da se uporaba varnostnega
ukrepa prepovedi javnega nastopanja vpisuje v kazensko evidenco. Varnostni
ukrep odvzema vozniškega dovoljenja je prav tako zelo pomemben ukrep, ki
bi se moral poleg evidenoe iz tretjega odstavka vpisovati tudi v kazensko
evidenco.
K 200. členu : Besedilo prvega odstavka tega člena ni dovolj jasno. Zato
naj predlagatelj nedvoumno pove, da odda mladoletnika v zavod skrbstveni
organ, če ta soglaša, pa lahko tudi starši oziroma skrbnik.
K 202. členu: V prvi vrsti naj se za besedo »sodnik« dodata še besedi
»za mladoletnike«. Sodnik za mladoletnike je namreč določen posebej z odločbo
predsednika vrhovnega sodišča in zato lahko samo sodnik za mladoletnike
odloča o vseh mladoletniških zadevah.
Ista pripomba velja še za. drugi odstavek 205. člena, prvi in drugi odstavek
216. člena, drugi odstavek 217. člena in drugi odstavek 219. člena.
K 205. členu : V petem odstavku je treba smiselno s pripombo k 175.
členu dodati, da podrobnejše predpise o evidenci skrbstvenega organa izda
republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo v soglasju z republiškim
sekretarjem za pravosodje in občo upravo.
Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen član odbora Franci
Kuhar.
Št.: 25-5/72
Ljubljana, 27. 10. 1972

Odbor socialno-zdravstvenega zbora za socialno in otroško varstvo je na
seji dne 2. novembra 1972 obravnaval osnutek zakona o izvrševanju kazenskih
sankcij. Navedeni zakonski osnutek je skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen izvršni svet.
Ker je za sprejem omenjenega zakona pristojen republiški zbor skupščine
SR Slovenije, socialno-zdravstveni zbor pa se vključuje v obravnavo le kot
zainteresirani zbor, se je odbor zato omejil predvsem na obravnavo tistih poglavij (IX, XXII in XXIII), ki sodijo v pristojnost socialno-zdravstvenega zbora.
V načelni razpravi je bilo ugotovljeno, da predloženi osnutek združuje
le malo spremenjene določbe štirih sedaj veljavnih zakonov s področja izvrševanja kazenskih sankcij. Spremembe in dopolnitve pomenijo predvsem prilagoditev našim sedanjim razmeram in uzakonitev tistega, kar se je v praksi že
izvajalo. Zato je odbor v celoti podprl koncept zakonskega osnutka, ki je v tem,
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da se vsa materija s tega področja obdela v enem zakonu. Vsekakor pa je treba
ob sprejemu zakona misliti na to, če obstajajo možnosti za dosledno izvajanje
kazenskih sankcij (npr. za obvezno zdravljenje alkoholikov in narkomanov).
Pozitivno je bilo sprejeto načelo, da sloni osnutek zakona — kljub zaostritvi kaznovalne politike — na stališču, da imajo njegove določbe predvsem
vzgojni namen. To se kaže v določenih ugodnostih, ki jih daje zakon tistim,
proti katerim se izvršujejo kazenske sankcije.
Pri podrobni obravnavi po posameznih členih določenih poglavij osnutka
zakona so bile dane naslednje pripombe in predlogi za spremembo in dopolnitev, pri čemer je bil odbor seznanjen tudi z mnenjem komisije za izvrševanje
vzgojnih ukrepov pri republiškem sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo:
K 33. č 1 e n u : Drugi odstavek naj se na koncu dopolni z besedami: ». . . in
uživajo posebno obravnavo«.
K 105. členu : V prvem odstavku v drugi vrsti na se črtajo kot nepotrebne besede: »v možnih mejah«.
K 107. členu: V prvem odstavku se za besedo »organizira« vstavi:
». . . potrebno obravnavo,«.
Obrazložitev : Člen 33 obravnava položaj mladoletnikov, ki prestajajo upravno kazen zapora, ki jo je izrekel sodnik za prekrške. Tudi ti mladoletniki so v času prestajanja upravne kazni potrebni določenega strokovnega
obravnavanja v cilju njihove prevzgoje in ni dovolj le pasivno čakanje na
uspehe samega kaznovanja. Tudi upravno kaznovanje mora imeti svoj smoter
v poboljšanju obsojenca, kar pa je po sodobnih spoznanjih mogoče doseči le
z ustrezno strokovno obravnavo.
Tudi za mladoletnike, ki so obsojeni na kazen mladoletniškega zapora, je
potrebno predvideti v prvi vrsti strokovno obravnavanje njihovih vedenjskih
in osebnostnih motenj in je lahko splošno izobraževanje in poklicno usposabljanje le drugotnega pomena. V resnici navedeno usposabljanje tudi ni možno,
dokler pri mladoletniku niso odpravljene vsaj najhujše osebnostne in vedenjske
motnje. Zato predlagamo dopolnitev v smislu potrebnosti strokovnega obravnavanja mladoletnih obsojencev.
K 111. členu: Besedilo tega člena se spremeni in dopolni tako, da se
glasi: »Obsojenci v kazenskem poboljševalnem domu za mladoletnike si smejo<
brez omejitve števila pisemskih pošiljk dopisovati s starši in bližnjimi sorodniki «.
Proučiti bi bilo treba v tej zvezi možnosti, če smejo ti obsojenci brez
omejitve sprejemati obiske ožjih družinskih članov,-oziroma tudi drugih, če to
dovoli upravnik kazenskega poboljševalnega doma. Okrepljeni stiki med mladoletnikom in starši bi nedvomno ugodno vplivali na njegovo prevzgojo.
»Obsojeni mladoletniki smejo brez omejitev sprejemati pošiljke s perilom,
osebnimi predmeti in tiskom, katerega vsebina ni vzgojno škodljiva«.
Obrazložitev: V osnutku je že določeno dopisovanje obsojenih mladoletnikov brez omejitve števila pisemskih pošiljk. Tudi neomejeno sprejemanje
pošiljk s perilom, osebnimi predmeti in tiskom lahko ugodno vpliva na mladoletnikovo prevzgojo in kaže na navezanost med mladoletnikom in njegovimi
starši oziroma drugimi družinskimi člani. Za škodljive pošiljke ni zadržkov, da
se ne bi mogle omejiti ali prepovedati.,
K 197. členu : Drugi odstavek naj se spremeni tako, da se glasi: »Pri
izvrševanju vzgojnih ukrepov je treba pri mladoletnikih ublaževati ali odpravljati vedenjske in osebnostne motnje oziroma posledice teh motenj, od-
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stran jevati druge dejavnike, ki vplivajo na njihovo družbeno nesprejemljivo
vedenje ter razvijati občutek osebne odgovornosti za njihovo ravnanje in jih
spodbujati, da tudi sami prostovoljno sodelujejo pri svoji prevzgoji.«
Obrazložitev : Osrednji problem pri delinkventnih mladoletnikih so
osebnostne in vedenjske motnje. Te motnje oziroma vzroke zanje je treba pri
mladoletnikih odpravljati, kar terja aktiven prevzgojni tretman mladoletnika
in ne le pasivno varstvo in nadzorstvo.
K 199. členu : Prvi odstavek naj se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Ko dobi skrbstveni organ izvršljivo sodno odločbo, mora takoj začeti s pripravami za izvrševanje vzgojnega ukrepa. Vzgojni ukrep se mora začeti izvrševati najpozneje v 30 dneh od dneva prejema sodne odločbe.
Ce se vzgojni ukrep ni mogel začeti izvrševati v roku iz prvega odstavka
tega člena, mora skrbstveni organ vsakih 15 dni poročati sodniku za mladoletnike o vzrokih, ki onemogočajo izvrševanje vzgojnega ukrepa.«
Sedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji oziroma četrti.
Obrazložitev : Nova formulacija prvega odstavka bolj zavezuje skrbstveni organ, da takoj začne s pripravami za izvrševanje vzgojnega ukrepa in
določa, da je treba v roku 30 dni začeti izvrševati vzgojni ukrep. Ce pa so
nastopile težave, je treba o tem poročati sodniku za mladoletnike vsakih 15 dni.
Tako bo vzpostavljena tesnejša zveza med sodnikom za mladoletnike in skrbstvenim organom in tudi odgovornost skrbstvenega organa za izvrševanje
vzgojnega ukrepa bo prišla bolj do izraza.
K 200. členu: V drugi vrstici prvega odstavka se naj za besedico:
»organ« vstavi besedica »ah«, ki je izostala.
K 201. členu : Prvi odstavek naj se dopolni: »če se izvrševanje vzgojnega ukrepa ne more začeti ali nadaljevati, ker se mladoletnik upira, se skriva
ali pobegne, je treba o tem obvestiti sodišče; pristojno enotno službo javne varnosti pa da ga izsledi in pripelje najbližjemu skrbstvenemu organu«.
Obrazložitev : Na predlog skrbstvenih organov je dodano v člen
upiranje mladoletnika, kar onemogoča začetek ali nadaljevanje izvrševanja
vzgojnega ukrepa. Zato se naj tudi v teh primerih da možnost, da posreduje
služba javne varnosti. Kdaj bo to posredovanje umestno, je seveda odvisno
od strokovne presoje skrbstvenega organa, ki je dolžan skrbeti za izvrševanje
vzgojnih ukrepov. O taki nemožnosti izvrševanja vzgojnega ukrepa je treba
vsekakor obvestiti tudi sodnika za mladoletnike.
K 202. členu : Na koncu drugega odstavka naj se na koncu namesto
pike, postavi vejica in nadaljuje tekst: ». . . če je izvršitev vzgojnega ukrepa
še umestna, o čemer odloči sodnik za mladoletnike na predlog skrbstvenega
organa.«
Obrazložitev : Praksa kaže, da se večina mladoletnic po prvem
porodu spremeni. Na otroka se emocionalno navežejo. Tudi poročijo se in pokažejo smisel za redno, pošteno in urejeno življenje. Z oddajo v zavod bi se
mati otroku odtujila. Predvideti je treba tudi negativne posledice, ki bi se
pokazale v otrokovem razvoju, če bi se mu odtegnila materina nega in skrb.
Predlagana dopolnitev dopušča možnost, da se to lahko prepreči.
K 204. členu: V drugem odstavku naj zadnji stavek postane nov odstavek. Sedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti.
V sedanjem četrtem odstavku oziroma novem petem naj se na koncu
prvega stavka črta pika in doda: ». . . najpozneje v 30 dneh od dneva izdaje
sklepa o izreku vzgojnega ukrepa.«
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Obrazložitev : Skrbstveni organi se pritožujejo, da sodišča ne izdajajo sklepov O' dolžnosti staršev, da povrnejo občini del stroškov za oskrbo
mladoletnikov v zavodih. Tako- ostanejo starši v pravni nesigurnosti, ali so sploh
dolžni in koliko so dolžni prispevati za oskrbo mladoletnikv.
K 205. členu : Za tretjim odstavkom naj se doda nov četrti odstavek:
»Normative o številu mladoletnikov, ki jih lahko obravnava strokovni delavec
pri izvajanju vzgojnih ukrepov oddaje v disciplinski center in strožjega nadzorstva in pogoje glede vrste in stopnje izobrazbe ter glede osebnostnih in
moralno političnih kvalitet, ki jih morajo izpolnjevati strokovni delavci, ki
izvajajo navedene vzgojne ukrepe, predpiše republiški sekretar za prosveto in
kulturo v soglasju z republiškim sekretarjem za zdravstvo in socialno varstvo.«
Sedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti.
Obrazložitev : Doslej so že sprejeti določeni normativi in pogoji za
delo strokovnih delavcev, ki delajo v zavodih za prevzgojo mladoletnikov, ki
jim je bil izrečen ukrep oddaje v vzgojni zavod. Stanje v socialnih službah
občin je zelo slabo glede strokovne in številčne zasedenosti, tako da se izrečeni
ukrepi, predvsem strožjega nadzorstva, pogosto neuspešno izvajajo ravno zaradi
pomanjkanja strokovnih delavcev. Same socialne službe že nekaj časa zahtevajo,
da tudi s predpisi pomagamo, da se bodo občine bolj zavedale vloge in pomena
socialne službe za preprečevanje in obravnavanje mladinske delinkvence. Tako
bodo predvideni normativi na določen način pozitivno vplivali tudi na kadrovsko
in strokovno izboljšanje socialne službe.
K 207. členu : Na koncu prvega odstavka naj se doda: »Priprave na
odpust se izvajajo z vednostjo in sodelovanjem mladoletnika.-«
Obrazložitev : Praksa kaže, da se pogosto vršijo priprave na odpust
mladoletnika brez njegove vednosti, zaradi česar je ta ob odpustu postavljen
pred izvršeno dejstvo, oziroma nič ali zelo pomanjkljivo pripravljen na težavne
zahteve, ki jih je treba premagovati pri vključevanju v novo okolje.
K 210. členu: Na koncu prvega odstavka naj se črta pika in nadaljuje:
». . . oziroma deluje kot posebna služba občinskega upravnega organa za socialno varstvo.«
Obrazi o-žitev : Dosedanja možnost za ustanavljanje disciplinskih oentrov je preozka, ker že delujejo disciplinski centri tudi v okviru občinskih
upravnih organov za socialno varstvo. Zato je treba prakso uzakoniti in dati
nadaljnje možnosti za tako delovanje.
K 212. členu: V prvem odstavku naj se namesto številke »8«, postavi
številka »6«.
Obrazložitev: Strokovni delavci disciplinskih centrov navajajo, da
je pogosto cilj izvrševanja vzgojnega ukrepa ravno navajanje mladoletnika na
zgodnje vstajanje kot je potrebno za vstop in obstanek v rednem delovnem
razmerju. Zato je taka dopolnitev zakona umestna.
K 216. členu: Na koncu prvega odstavka naj se namesto pike postavi
vejica in doda: ». . . najmanj pa vsakih 6 mesecev.«
K 227. členu : Za prvim odstavkom naj se doda nov drugi odstavek:
»Za posamezne kategorije mladoletnikov glede na starost, spol in vrste vedenjskih in osebnostnih motenj se lahko ustanovijo v vzgojnem poboljševalnem
domu posebni oddelki. Dom lahko ustanovi oddelek tudi izven svojega sedeža
(dislocirani oddelek). Posebne oddelke in dislocirane oddelke ustanovi sekreta-
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riat za pravosodje in občo upravo na predlog strokovnega sveta v smislu
9. člena tega zakona.«
Sedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti.
Obrazložitev : Taka določba je bila že v sedanjem zakonu o organizaciji izvrševanja kazenskih sankcij. Zato je treba možnost ustanavljanja
posebnih oddelkov predvideti še za naprej.
K 228. členu : Na koncu odstavka naj se namesto pike postavi vejica
in nadaljuje: ». . . tako, da se omogoči individualno delo z mladoletnikom.«
K 229. členu : Sedanji drugi odstavek naj postane prvi in se spremeni:
»Mladoletniki, ki so dobrega vedenja in imajo uspehe pri delu oziroma v šoli,
lahko dobijo pohvale in nagrade ali druge ugodnosti v skladu s posebnim
pravilnikom zavoda (pravilnik o načinu izvrševanja pravic in dolžnosti v vzgojnem poboljševalnem domu ter o pohvalah in nagradah.«
Sedanji prvi odstavek postane drugi.
Obrazložitev : Pomen pohval in nagrad mladoletnikom v vzgojnem
poboljševalnem domu, ki predstavljajo zelo uspešno prevzgojno metodo, se
posveča premalo pozornosti. Pohvale in nagrade so tudi glavni stimulansi za
pritegnitev mladoletnikov k sodelovanju v vzgojnem postopku. Poseben pravilnik bi določil, kdo in kdaj naj jih izreka.
K 230. členu: V drugi vrstici prvega odstavka naj se za besedico
»splošna« postavi vejica.
K 231. členu: Doda naj se nov prvi odstavek: »Mladoletniki, ki so
zmožni za delo, morajo delati in jim, je treba omogočiti delo.«
Sedanji prvi odstavek postane drugi. V njem se spremeni prvi stavek, ki
naj se glasi: »Mladoletnik dela v vzgojno poboljševalnem domu delovni čas
v smislu veljavnih predpisov.«
Obrazložitev: V sedanji zakonodaji ni bilo določeno, da morajo
mladoletniki v vzgojno poboljševalnem domu delati in, da jim je treba omogočiti delo. Dosedanja praksa je namreč pokazala, da je delo v vzgojno poboljševalnem domu eno od najboljših sredstev za prevzgojo, in tudi z družbenega
stališča je utemeljena zahteva, da mladoletniki, ki so zmožni, delajo. Iz dela
prejemajo tudi denarne in druge nagrade, kar še poveča vrednost dela kot
prevzgojnega sredstva.
K 232. členu : Ta člen naj se v celoti spremeni in glasi: »Za kršitev reda
in discipline se smejo izrekati mladoletniku v vzgojnem poboljševalnem domu
tele disciplinske kazni: opomin, ukor, prepoved razpolaganja z določenim denarnim zneskom, prepoved izhoda iz doma in nastanitev v posebnem prostoru.
Koliko časa traja prepoved razpolaganja z določenim denarnim zneskom, oziroma prepoved izhoda iz doma, določi tisti, ki je disciplinsko kazen izrekel.
Prepoved razpolaganja z določenim, denarnim zneskom in prepoved izhoda iz
doma sme trajati največ trideset dni, nastanitev v posebnem prostoru pa največ
sedem dni.
Poleg disciplinskih kazni iz prvega odstavka tega člena se lahko izrekajo
mladoletnikom tudi druge disciplinske kazni, ki jih predlaga strokovni zbor
doma in so vnesene v hišni red.
Izrekanje in izvajanje disciplinskih kazni iz prvega odstavka tega člena se
izvaja po pravilniku, ki ga sprejme strokovni zbor doma in potrdi sekretar za
pravosodje in občo upravo. (Pravilnik o izrekanju in izvrševanju disciplinskih
kazni za mladoletnike v vzgojno poboljševalnem domu.«
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Obrazložitev : Disciplinskim kaznim kot negativnim pedagoškim
sankcijam je treba določiti v organizaciji domskega življenja in vzgojnih prizadevanj določen pomen prav tako kot pohvalam in nagradam. V bistvu gre
za sistem, ki ga je treba vnaprej predvideti in določiti njegovo vrednost.
K 233. členu: V prvem odstavku naj se na koncu doda besedilo:
»V upravno organizacijskih zadevah ima upravnik kolegij, ki je njegov posvetovalni organ. Člane kolegija določi upravnik izmed vodilnih in strokovnih
delavcev doma.«
K 234. členu : Prvi odstavek naj se črta.
K 235. členu : Doda naj se nov drugi odstavek: »Za škodo, ki jo povzroči mladoletnik v vzgojno poboljševalnem domu se smiselno uporabljajo
določbe 88. člena tega zakona.«
Obrazložitev : Dosedaj ni bilo določeno, na kakšen način se zahteva
poravnava škode, ki jo namenoma ali iz velike malomarnosti povzročijo mladostniki.
K 238. členu: Ta člen naj se v celoti spremeni in glasi: »Vzgojni
ukrep oddaje v zavod za defektne mladostnike se izvršuje v posebnem, samo
v ta namen ustanovljenem zavodu, v psihiatričnem zdravstvenem zavodu ali
psihiatričnem oddelku splošne bolnišnice ali v zavodu za usposabljanje otrok
in mladoletnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.
Sodišče odloči v svoji odločbi, v katero vrsto zavoda iz prvega* odstavka
tega člena naj se odda tisti, za katerega je izreklo ta ukrep.
Poseben zavod iz prvega odstavka tega člena ustanovi izvršni svet skupščine SR Slovenije na predlog republiškega sekretarja za zdravstvo in socialno
varstvo.
V katerem psihiatričnem zdravstvenem zavodu ali psihiatričnem oddelku
splošne bolnišnice se izvršuje ukrep oddaje v zavod za defektne mladoletnike,
določi republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo.
V katerem zavodu za usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v
telesnem in duševnem razvoju se izvršuje ukrep oddaje v zavod za defektne
mladoletnike, določi republiški sekretar za prosveto in kulturo v soglasju z republiškim sekretarjem za zdravstvo in socialno varstvo«.
Obrazložitev: V členu 78 kazenskega zakonika je predvideno, da
se vzgojni ukrep oddaje v zavod za defektne mladoletnike izreče namesto
varnostnega ukrepa oddaje v zavod za varstvo in zdravljenje, če je mogoče
v določenem zavodu za defektne mladoletnike poskrbeti za varstvo in zdravljenje in s tem doseči namen tega ukrepa.
Izrekanje in izvrševanje tega vzgojnega ukrepa povzroča v sedanji praksi
veliko težav, ko niso izoblikovani še niti kriteriji za izrekanje tega ukrepa, nimamo pa niti ene ustanove, v kateri bi se lahko izvrševal ta vzgojni ukrep.
Zato je treba predvideti enak sistem za ustanavljanje zavoda za defektne mladoletnike kot je predviden za zavod za varstvo in zdravljenje. Zato si bo treba
prizadevati, da se tak samostojen posebni zavod čimprej ustanovi oziroma, da
se ustanovijo oddelki v obstoječih zavodih za usposabljanje.
Odbor je bil soglasen, naj zgoraj navedene pripombe predlagatelj prouči
in upošteva pri pripravi zakonskega predloga.
Št.: 25-5/72
Ljubljana, 3. 11. 1972
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Odbor socialno-zdravstvenega zbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje je na seji dne 30. oktobra 1972 obravnaval osnutek zakona o izvrševanju
kazenskih sankcij, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da je za sprejem omenjenega zakona pristojen
republiški zbor skupščine SR Slovenije, socialno-zdravstveni zbor pa se vključuje v obravnavo le kot zainteresirani zbor. Odbor se je zato omejil na obravnavo tistih poglavij in določb v osnutku zakona, ki glede na problematiko
spadajo v pristojnost socialno-z-dravstvenega zbora.
Uvodno obrazložitev je podal Vlado Tance, namestnik republiškega sekretarja za pravosodje in občo upravo. Poudaril je, da predloženi osnutek združuje
le malo spremenjene določbe štirih sedaj veljavnih zakonov s področja izvrševanja kazenskih sankcij, spremembe pa pomenijo predvsem prilagoditev našim
razmeram in uzakonitev tistega, kar se je v praksi že izvajalo. Opozoril je na
dopolnitev v 68. členu osnutka, da se doda novi tretji odstavek, ki glasi: določbe prvega in drugega odstavka se ne uporabljajo, če se je obsojenec poškodoval ah zbolel v času, ko j a na begu.
V načelni razpravi je odbor poudaril, ni v osnutku zakona zajeto varstvo
pri delu, ki je zagotovljeno v drugem odstavku 3. člena temeljnega zakona o
varstvu pri delu in aktivno zdravstveno varstvo pri delu. Ta tvarina je pomanjkljivo obdelana za osebe, ki prestajajo kazni, kakor tudi za delavce, ki
so zaposleni v delovnih organizacijah, v katerih se izvajajo kazenske sankcije.
Pri podrobni obravnavi po posameznih členih osnutka zakona, so bile dane
naslednje pripombe in predlogi za spremembo in dopolnitev:
K 43.členu: V prvi točki prvega odstavka tega člena je izraz »akutno«
odveč ter ne ustreza, zato naj se črta.
Prva točka tega člena naj zato glasi: Če zboli za hujšo boleznijo. Ce pa
je zakonodajalec hotel poudariti, da če nenadoma — akutno zboli za hujšo
boleznijo, potem bi stavek moral glasiti: Če akutno zboli za hujšo boleznijo.
K 68. členu : Ni sprejemljivo stališče glede na predlagano dopolnitev
tega člena, naj bi obsojenec, ki se je poškodoval ali zbolel v času, ko je na
begu, ne imel pravice do brezplačnega zdravstvenega varstva ter potrebne
zdravniške pomoči in zdravljenja v bolnišnici. Tako stališče ni sprejemljivo zato,
ker ne bi bilo rešeno vprašanje plačila zdravstvenih storitev oziroma bi bili
dvomi glede plačnika. Odbor je menil, naj se vprašanje reši tako, kot je to
glede plačnika predvideno v 104. členu osnutka zakona.
K 69. členu: V drugi vrsti 69. člena naj se izraz »zdravstvenim« nadomesti z izrazom »sanitarno-higienskim«.
Po mnenju odbora izraz sanitamo-higienski bolj ustreza glede na dikcijo
69. člena.
K 104. členu : Na začetku drugega odstavka tega člena naj se črta besedilo: »Če nima sredstev, da bi plačal« teir za vejico beseda »jih«, tako, da
stavek glasi: Stroške za zdravljenje plača prvi mesec kazenski poboljševalni
zavod, potem pa občina, v kateri je imel stalno prebivališče takrat, ko je
nastopil kazen.
Po mnenju odbora mora biti plačnik določen, tako kot izhaja iz besedila
tega člena ne glede na zmogljivost obsojenca.
K 169. členu: V drugem odstavku tega Sena izraz »splošnih« ne ustreza,
saj se varnostni ukrep oddaje v zavod za varstvo in zdravljenje izvršuje v
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posebnem, samo v ta namen ustanovljenem zavodu, v psihiatričnem zdravstvenem zavodu ali psihiatričnem oddelku splošne bolnišnice. Samo izraz »splošnih«
bi dopuščal dvome in različna tolmačenja ter ga je zato treba nadomestiti z
izrazom »psihiatričnih oddelkih«.
K 176. členu : Odbor je opozoril na nasprotje med prvim in drugim
odstavkom tega člena in se glede na obrazložitev predlagatelja, da še nimamo
posebnega zavoda za zdravljenje alkoholikov in narkomanov za tiste, ki jim
je izrečen varnostni ukrep obveznega zdravljenja, ter zato ni mogoče črtati
drugega odstavka tega člena, zavzel, naj se tak samostojen, zavod čimprej ustanovi ali pa naj se ustanovijo posebni oddelki v obstoječih kazensko-pobolj Sevalnih zavodih.
Ob zaključku se je odbor zavzel za spremembo in dopolnitev predloženega
osnutka zakona v smislu danih pripomb in predlogov.
Št.: 25-5/72
Ljubljana, 31. 10. 1972

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne
24. oktobra 1972 obravnavala osnutek zakona o izvrševanju kazenskih sankcij,
ki ga je skupščini predložil izvršni svet.
Uvodoma je predstavnik predlagatelja pojasnil, da predloženi osnutek zakona ne pomeni le formalne uskladitve sedanjih predpisov o izvrševanju kazenskih sankcij z ustavnimi amandmaji, temveč gre tudi za nekatere vsebinske
spremembe, ki jih narekuje potreba po humanizaciji kazni ter doslednem izvajanju načela, da je namen izvršitve kazenskih sankcij predvsem prevzgoja
obsojencev. Nadalje je pojasnil, da predloženi osnutek obsega sedanje štiri
zakone, dva zvezna — zakon o izvrševanju kazenskih sankcij in zakon o poslovanju gospodarskih enot kazensko-poboljševalnih zavodov, in dva republiška
— zakon o organizaciji izvrševanja kazenskih sankcij in zakon o izvrševanju
vzgojnih ukrepov.
Komisija je podprla predlagano koncepcijsko zasnovo zakona, menila pa je,
da bi kazalo v tem zakonu urediti tudi izvrševanje kazni, izrečenih v upravnem
postopku in drugih kazni, izrečenih v postopku o prekrških, poleg kazni zapora,
ki je že zajeta v predloženem osnutku.
Pri obravnavi po členih je komisija sprejela naslednje pripombe:
K 19. čl en u : V drugi vrsti prvega odstavka se za besedo »pouk« nadomesti beseda »ki« z besedo »da«.
Pripomba je redakcijskega značaja.
K 42. č 1 e n u : V drugem odstavku tega člena ni določeno, katero sodišče
odloči o predlogu obsojenca, da se ga pošlje na prestajanje kazni odvzema
prostosti pred pravnomočnostjo sodbe. Po mnenju komisije je za odločitev
pristojno sodišče, ki je izdalo odločbo na prvi stopnji in zato naj se v tem
smislu dopolni drugi odstavek.
K 43. č 1 e n u : V 6. točki prvega odstavka se beseda »katerega« nadomesti
z besedo »katere«.
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Pripomba je redakcijskega značaja.
K 67. členu : Tretji odstavek tega člena naj se črta.
Komisija je menila, da republiški sekretar za delo ne more izdati natančnejših predpisov o izvajanju invalidskega zavarovanja. To problematiko je treba
urediti s tem zakonom ali v kakšnem drugem predpisu.
Komisija je opozorila tudi na to, da v predloženem osnutku ni nobenih
določb o pravicah oseb, ki jih je obsojenec preživljal, ter o pravicah svojcev
v primeru smrti obsojenca zaradi nesreče pri delu.
K 68. č 1 e n u : Na seji navzoči predstavnik predlagatelja je podal novo
besedilo drugega odstavka, ki se glasi:
»Med prestajanjem kazni odvzema prostosti sta obsojencem zagotovljena
potrebna zdravniška pomoč in zdravljenje v bolnišnici.«
Za drugim odstavkom se na podlagi predlagatelja doda varianta, ki se glasi:
»Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se ne uporabljajo, če je
obsojencu prestajanje kazni prekinjeno in če se je poškodoval ali zbolel v času,
ko je na delu.«
Komisija je soglašala s spremenjenim drugim odstavkom in menila, da
je dopolnitev potrebna zato, da ne bi prišlo v praksi do dileme o tem, v katerih
primerih je obsojenec upravičen do zdravstvenega varstva v breme kazenskopoboljševalnega zavoda.
Glede variante pa je komisija predlagala, naj jo predlagatelj še prouči.
K 78. členu: Komisija je menila, da je varianta sprejemljiva, kolikor
bo medrepubliški dogovor sklenjen.
K 93. členu: V peti vrsti se za besedo »pobeglo« doda besedo »osebo«.
Pripomba je redakcijskega značaja.
K 104. členu : Komisija je soglašala z dodatkom, opozorila pa je, da
ne gre za varianto, temveč le za dodatek k prvemu odstavku oziroma za drugi
odstavek.
K 121. členu : Na seji navzoči predstavnik predlagatelja je predlagal,
da se doda nov 121. člen, ki se glasi:
»Za strokovno izobraževanje delavcev v kazensko^poboljševalnih zavodih
organizira republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo šolo za strokovno izobraževanje — penološko šolo.
Organizacija in naloge šole se določijo s statutom;«. Kot tretji odstavek
tega člena pa se doda sedanji 126. člen.
Komisija je v celoti soglašala z dodatkom novega 121. člena, ker je menila,
da je od vzgoje kadrov odvisna tudi pravilna prevzgoja obsojencev.
K 200. členu: V drugi vrsti se za besedo »organ« postavi vejica, nadaljevanje besedila pa se glasi: »v soglasju z njim pa starši oziroma skrbnik.«
Pripomba je redakcijskega značaja.
St.: 25-5/72
Ljubljana, 26. 10. 1972.
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POROČILO
o obravnavi problematike mladinskega periodičnega tiska

Odbor prosvetno-kulturnega zbora za kulturne dejavnosti je na seji dne 12. oktobra 1972 obravnaval problematiko mladinskega periodičnega tiska; kot podlaga za razpravo so odboru služili gradivo
kulturne skupnosti Slovenije — odbora za književnost, založništvo in knjižničarstvo, stališča predsedstva zveze prijateljev mladine Slovenije ter poziv
k urejanju dilem mladinskega tiska s sklepi sekcije »problematika mladinskega
tiska« republiške konference SZDL Slovenije.
Odbor je v razpravi izhajal iz načelnega stališča, da je mladinski periodični
tisk tako pomemben pri vzgoji in duševnem razvoju mladine, da terja stalno
spremljanje družbe in njeno konkretno in kontinuirano pomoč. Le-ta bi morala
sloneti na odločitvi, da naj vsak otrok prejema vsaj po en mladinski časopis,
namenjen njegovi starosti. Pri uresničevanju te utemeljene težnje velja upoštevati dvoje objektivno pogojenih značilnosti mladinskega periodičnega tiska,
ki se kažeta v nizkih nakladah zaradi omejene populacije otrok in v visoki
strukturi stroškov. Visoka monopolna cena tiskam, ki predstavlja kar 50 %> do
60 °/o vseh stroškov, in naraščanje inflacije še povečujeta razliko med prodajno
in lastno ceno.
Sedanje stanje na področju mladinskega periodičnega tiska kaže, da je bila
družbena pomoč zanj prešibka in neustrezna. Družba ni dovolj konkretno ocenjevala in sodelovala z izdajatelji mladinske periodike. Kulturna skupnost
Slovenije je zmogla v letošnjem letu za mladinsko časopisje odobriti le okoli
700 000 dinarjev subvencije, celotna izguba pa je že sedaj predvidena nad 3,5
milijona dinarjev. Instrumenti, s katerimi naj bi družba spodbujala založniško
dejavnost v celoti, v njenem okviru pa tudi mladinski tisk, še bolj zaostrujejo
pogoje gospodarjenja, saj so z letom 1972 vsi založniški krediti glede obrestne
mere izenačeni s krediti drugih gospodarskih organizacij.
Mladinski periodični tisk se je znašel v tako občutnih finančnih težavah,
da se za nekatere mladinske časopise že postavlja vprašanje njihovega nadaljnjega izhajanja. Zaradi nujnih stalnih podražitev naročnin se povečuje število
otrok, ki zaradi gmotnih razmer ne morejo več naročiti mladinskega periodičnega tiska. Priča smo stanju, ko se tudi na tem področju poglabljajo neupravičene socialne razlike med otroki, saj je mladinskega periodičega tiska
najmanj med mladinsko populacijo iz socialnih struktur z nižjimi osebnimi
dohodki, torej prav tam, kjer bi bil mladinski tisk zaradi vzgojnega vpliva
najpotrebnejši. Iz gradiv je razvidno, da je okoli 200 v glavnem podružničnih
osnovnih šol, kar pomeni nekaj tisoč otrok, ki so skoraj v celoti odpovedale
mladinsko časopisje.
Člani odbora so bili enotnega mnenja, da bi bilo vsakršno zavlačevanje ali
celo odlaganje sanacije mladinskega periodičnega tiska nedopustno in neopravičljivo dejanje. Odbor je podprl realna izhodišča predlogov za izboljšanje položaja mladinskega periodičnega tiska, kakršna so vsebovana v predloženih gradivih. Pri tem se je zavzel za takšne sistemske rešitve, ki bi neposredno
zniževale stroške izdajanja mladinskega periodičnega tiska in povečale njegovo
naklado. V skladu z ustavnimi dopolnili in z razvojem samoupravnih odnosov
v naši družbi je treba, enako kot na celotnem področju javnega obveščanja
tudi pri mladinskem tisku omogočiti in doseči družbeni dogovor med pristoj-
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nimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi in v tem okviru določiti posamezne
obveznosti in naloge. V gradivu kulturne skupnosti Slovenije predlagani dogovor med republiško izobraževalno skupnostjo, kulturno skupnostjo Slovenije
in republiško skupnostjo otroškega varstva za zagotovitev okoli 2 500 000 dinarjev družbene subvencije v letu 1973 je odbor ocenil kot ustrezno enkratno
akcijo, ki naj odpre pot k nujnim dolgoročnejšim sistemskim rešitvam.
Ker mladinskega periodičnega tiska ne bo mogoče obdržati v dosedanjem
okviru ob popolnem uveljavljanju tržnih mehanizmov, naj se ponovno proučijo
možnosti za nekatere olajšave. Člani odbora so menih, da bi bil v letošnjem
letu 50°/o regres na papir najbolj konkretna, učinkovita in tudi objektivno utemeljena pomoč mladinskemu periodičnemu tisku. Nekatere olajšave, za katere
je pristojna zveza, bi lahko enako pomembno prispevale k izboljšanju finančnega
položaja tega tiska (carinske dajatve). Ponovno bi se kazalo opredeliti tudi za
beneficirano obrestno mero kot poseben selektivni ukrep vsaj za mladinski
periodični tisk.
Posebej je potrebno proučiti notranjo strukturo cen in stroškov mladinskega
tiska, s posebnim ozirom na njihovo oblikovanje, morebitno pavšalno izravnavanje cen tudi na račun mladinske periodike, upravičenost izredno visokih
tiskarskih stroškov, ceno režije ipd. Družbeno verificirano načelo, naj vsak
otrok prejema, če sam ne zmore naročnine, na stroške temeljnih izobraževalnih
skupnosti vsaj po en mladinski časopis, namreč opredeljuje tudi poseben status
tega tiska; to pomeni, da večja družbena skrb in pomoč mladinskemu periodičnemu tisku družbi daje tudi nekatere ingerence, kot so neposredni vpliv
na uporabo in prelivanje v ta namen danih sredstev.
Nekatere konkretne akcije, kot so skrb za še nadaljnjo zavzetost in prisotnost šol za razširjanje mladinskega periodičnega tiska, ukinitev provizije
poverjenikom v korist brezplačnim izvodom, kupoprodajne pogodbe med temeljnimi izobraževalnimi skupnostmi in založbami za osnovne šole v manj razvitih
območjih, naj bi prevzeli kot nujno nalogo zavod za šolstvo SR Slovenije, temeljne izobraževalne skupnosti, pa tudi same založniške hiše. Le-te naj bi
skupno sprejele pobudo, kako bodo v prihodnje obravnavale mladinski periodični tisk.
Ker je mladinski periodični tisk del mladinskega tiska v celoti, ki je že
nekaj let enako pereč problem, je odbor sklenil obravnavati to kompleksno
vprašanje takoj, ko mu bodo na razpolago ustrezne analize. Potrebno bo osvetliti stanje mladinskega tiska v okviru celotne založniške dejavnosti, opozoriti
na posebne naloge založniških hiš pri tem in na ovire, ki zadržujejo njihovo
uresničevanje.
Odbor je predlagal, naj bi do predlogov za sanacijo mladinskega periodičnega tiska, zlasti tistih, ki predvidevajo davčne olajšave, zavzel svoje stališče
tudi izvršni svet skupščine SR Slovenije.
Člani odbora so ocenili, da je problematika mladinskega periodičnega tiska
tako aktualna in posebej pereča, da bi jo moral obravnavati tudi prosvetnokulturni zbor. Pri tem so predlagali, da zbor podpre pobude, ki so bile dane
na razpravi odbora za kulturne dejavnosti.
Za poročevalca na seji prosvetno-kulturnega zbora je odbor določil svojega
člana Jožeta Grošlja.
Št.: 6-13/72
Ljubljana, 16. 10. 1972
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PREDLOG
za izvolitev mandatarja za sestavo izvršnega sveta
skupščine SR Slovenije

Na podlagi 10. alinee 2. točke LI. amandmaja k ustavi SR Slovenije ter po
sklepu svoje seje z dne 18. novembra 1972 predsedstvo skupščine SR Slovenije
predlaga
skupščini SR Slovenije, da za mandatarja za sestavo izvršnega sveta skupščine
SR Slovenije izvoli Andreja Marin ca, diplomiranega inženirja, sedanjega
sekretarja sekretariata CK ZK Slovenije.

Obrazložitev
Po določbah LI. in LIL amandmaja k ustavi SR Slovenije voli skupščina
SR Slovenije mandatarja za sestavo izvršnega sveta na predlog predsedstva
skupščine SR Slovenije po poprej opravljenem postopku v Socialistični zvezi
delovnega ljudstva Slovenije. Skladno« s tem sta izvršni odbor republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije in koordinacijski odbor
za kadrovska vprašanja pri republiški konferenci SZDL Slovenije na skupni
seji, 11. novembra 1972 določila postopek za predlaganje možnih kandidatov
za predsednika izvršnega sveta skupščine SR Slovenije. Prav tako sta na isti
seji na podlagi poprejšnjih posvetovanj s predstavniki republiških vodstev
družbenopolitičnih organizacij, republiške skupščine in gospodarske zbornice
ter na podlagi sprejetih kadrovskih načel predlagala tovariša Andreja Marinca
za možnega kandidata za predsednika izvršnega sveta. Svoj predlog sta objavila
in dala v javno obravnavo. Iz poročil o obravnavi tega predloga, ki jo je
v skladu z določenim postopkom organizirala Socialistična zveza delovnega
ljudstva Slovenije, je razvidno, da so predlog podprli na vseh razširjenih sejah
izvršnih odborov vseh občinskih konferenc SZDL v Sloveniji; predlog so podprli
tudi številni delovni ljudje in občani na različnih sestankih ter republiška
vodstva družbenopolitičnih organizacij Slovenije. Predsedstvo in izvršni odbor
republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije sta nato
na skupni seji dne 18. novembra 1972 soglasno sklenila predlagati predsedstvu
skupščine SR Slovenije, naj predloži skupščini SR Slovenije kot kandidata za
mandatarja za sestavo izvršnega sveta skupščine SR Slovenije tovariša Andreja
Marinca.
Predsedstvo skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 18. novembra 1972
obravnavalo sklep predsedstva in izvršnega odbora republiške konference Socialitične zveze delovnega ljudstva Slovenije ter poročilo izvršnega odbora republiške konference SZDL Slovenije o poteku predlaganja možnih kandidatov za
predsednika izvršnega sveta skupščine SR Slovenije ter soglasno sklenilo predlagati skupščini SR Slovenije, da za mandatarja za sestavo izvršnega sveta
izvoli Andreja Marinca, diplomiranega inženirja, sedanjega sekretarja sekretariata CK ZK Slovenije in mu s tem poveri mandat za sestavo novega izvršnega sveta.
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PREDLOG ODLOKA
o izvolitvi predsednika in članov izvršnega sveta skupščine
Socialistične republike Slovenije
Na podlagi drugega in tretjega odstavka 1. točke amandmaja Lil v zvezi
s VII. amandmajem k ustavi Socialistične republike Slovenije in tretje alinee
152. člena ustave Socialistične republike Slovenije je republiški zbor skupščine
SR Slovenije na predlog predsedstva skupščine SR Slovenije za izvolitev mandatarja za sestavo izvršnega sveta skupščine SR Slovenije ter na predlog mandatarja za izvolitev članov izvršnega sveta skupščine SR Slovenije, na podlagi
mnenja komisije skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja in potem,
ko je dobil mnenje zborov delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije na seji
dne 27. novembra 1972 sprejel
ODLOK
o izvolitvi predsednika in članov izvršnega sveta skupščine
Socialistične republike Slovenije
I.
Za predsednika izvršnega sveta skupščine SR Slovenije se izvoli Andrej
Marine.
Za
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

člane izvršnega sveta skupščine SR Slovenije se izvolijo:
Tomaž B i z a j 1
Rudi Čačinovič
Marjan Dolenc
Zvone Dragan
Jože Florjančič
Pavel Gantar
Franc K o če var
dr. Aleksandra Kornhauser
Boris M i k o š
Jože Novinšek
Marjan Orožen
Franc Razdevšek
Bojan Š k r k
Miloš Š u 1 i n
Zora T o m i č
Tone T r i b u š o n
Franjo T u r k
Milovan Zidar
II.

Izmed izvoljenih članov izvršnega sveta skupščine Socialistične republike
Slovenije se imenujejo za podpredsednike:
Rudi Čačinovič
dr. Aleksandra Kornhauser
Tone T r i b u š o n.
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Izmed izvoljenih članov izvršnega sveta skupščine SR Slovenije se imenujejo:
Tomaž B i z a j 1, za republiškega sekretarja za prosveto in kulturo;
Marjan Dolenc, za republiškega sekretarja za gospodarstvo;
Jože Florjančič, za republiškega sekretarja za finance;
Pavel Gantar, za republiškega sekretarja za delo;
Franc Kočevar, za republiškega sekretarja za narodno obrambo;
Boris M i k o š , za republiškega sekretarja za urbanizem;
Jože Novinšek, za direktorja zavoda SR Slovenije za planiranje;
Marjan Orožen, za republiškega sekretarja za notranje zadeve;
Bojan Skrk, za republiškega sekretarja za pravosodje in občo upravo;
Zora T o m i č , za. republiškega sekretarja za zdravstvo in socialno varstvo;
Franjo Turk, za sekretarja izvršnega sveta;
Milovan Zidar, za republiškega sekretarja za kmetijstvo in gozdarstvo.

PREDLOG ZAKONA
o stanarinah
1. člen
Za uporabo stanovanj plačujejo imetniki stanovanjske pravice stanarino.
Stanarina obsega:
1. amortizacijo stanovanjske hiše;
2. stroške za investicijsko vzdrževanje stanovanja in stanovanjske hiše;
3. stroške za tekoče vzdrževanje skupnih delov in naprav v stanovanjski hiši;
4. stroške za revitalizacijo obstoječih stanovanj;
5. stroške upravljanja sklada stanovanjskih hiš ter skupnih delov in naprav
v stanovanjski hiši.
Stroški za tekoče vzdrževanje stanovanja bremene imetnike stanovanjske
pravice poleg stanarine.
Stroške obratovanja stanovanjske hiše plačuje imetnik stanovanjske pravice v višini dejanskih stroškov poleg stanarine in stroškov za tekoče vzdrževanje stanovanja.
2. člen
Sredstva iz amortizacije zagotavljajo kritje stroškov reprodukcije stanovanjskega sklada.
Amortizacijsko dobo za stanovanjske hiše predpiše občinska skupščina. Pri
določanju amortizacijske dobe upošteva občinska skupščina poprečno dobo trajanja stanovanjske hiše glede na konstrukcijo stavbe ter kakovost materiala
in vgrajenih elementov.
3. člen
Stroški za investicijsko vzdrževanje stanovanjske hiše obsegajo stroške,
ki so potrebni za srednja in velika popravila stanovanjske hiše in stanovanja.

Priloge

761

Stroški za tekoče vzdrževanje skupnih delov in naprav v stanovanjski hiši
obsegajo stroške, ki so potrebni za redno uporabo in za manjša popravila
stanovanjske hiše.
Stroški za revitalizacija obstoječih starih stanovanjskih hiš in stanovanj
obsegajo stroške za obnovo ali zamenjavo gradbenih konstrukcij, elementov in
instalacij brez stanovanjske opreme.
Stroški upravljanja sklada stanovanjskih hiš ter skupnih delov in naprav
v stanovanjski hiši obsegajo dejanske izdatke organizacije za gospodarjenje s
stanovanji za upravljanje skupnih delov in naprav v stanovanjski hiši.
Stroški obratovanja stanovanjske hiše obsegajo izdatke za osebne dohodke
zaposlenih delavcev v stanovanjski hiši v družbeni lastnini (hišnik, snažilka,
kurjač in podobno), za nabavo in vzdrževanje inventarja, delovnih sredstev
in materiala, potrebnega za obratovanje stanovanjske hiše ter za komunalne
storitve.
Občinska skupščina z odlokom podrobneje določi, kaj se šteje za investicijsko vzdrževanje stanovanjske hiše, za revitalizacijo stanovanja ter za tekoče
vzdrževanje, upravljanje in obratovanje po določbah prejšnjih odstavkov.
4. člen
Stanarina je odvisna od vrednosti stanovanja.
Vrednost stanovanja se ugotovi po določbah zakona o ugotovitvi vrednosti
stanovanjskih hiš in stanovanj (Uradni list SRS, št. ).
5. člen
Višino stanarine določa organizacija za gospodarjenje s stanovanji oziroma
lastnik stanovanja v skladu z določbami tega zakona.
Občinska skupščina lahko z odlokom določi najvišje stanarine, ki se smejo
določiti za vse ah pa tudi samo za posamezne kategorije stanovanj.
Pri določanju najvišje stanarine po prejšnjem odstavku upošteva občinska
skupščina poprečne stroške stanovanjske graditve, stroške za vzdrževanje stanovanjskih hiš in raven življenjskih stroškov.
6. člen
Organizacija za gospodarjenje s stanovanji se sme prosto dogovarjati o
višini stanarine za stanovanja, ki jih je kot investitor pridobila iz nestanovanjskih bančnih in drugih sredstev z namenom, da se bodo prosto oddajala,
in zia stanovanja, ki se uporabljajo v poslovne namene (prosta stanarina).
7. člen
Organizacija za gospodarjenje s stanovanji oziroma lastnik stanovanja
lahko spremenita stanarino, če sta modernizirala stanovanje ah vanj vgradila
novo opremo.
Določba prejšnjega odstavka ne velja za stanovanje, za katerega je uveljavljena prosta stanarina.
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Imetnik stanovanjske pravioe, ki se ne strinja z določeno višino stanarine,
lahko vloži pri pristojnem občinskem sodišču zahtevo za določitev stanarine.
Sodišče odloča o tej zahtevi v nepravdnem postopku.
Vložitev zahteve po prejšnjem odstavku ne zadrži plačevanje stanarine v
višini, določeni s strani organizacije za gospodarjenje s stanovanji oziroma
lastnika stanovanja.
9. člen
Ce se je uporabna vrednost stanovanja zmanjšala brez krivde imetnika
stanovanjske pravice in tudi ne zaradi amortizacije stanovanja za več kot 20 10/o,
lahko imetnik stanovanjske pravice zahteva od organizacije za gospodarjenje
s stanovanji oziroma od lastnika stanovanja sorazmerno znižanje stanarine.
Če je občinska skupščina odredila popravek vrednosti stanovanj, ker so se
poprečne cene gradbenih del oziroma stroški vzdrževanja stanovanj zvišali za
več kot 10 °/o od poprečne gradbene cene, določene na podlagi predpisov o ugotovitvi vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj, lahko organizacija za gospodarjenje s stanovanji oziroma lastnik stanovanja sorazmerno zviša stanarino.
10. člen
Občinske skupščine usklajujejo vprašanja stanarine z medsebojnimi dogovori, da se zagotovijo enotnost pri obremenitvi občanov s stanarino ter potrebna sredstva za normalno vzdrževanje stanovanjskega sklada.
11. člen
Stanodajalec, ki ne odda stanovanje v družbeni lastnini po njegovi izpraznitvi ali dograditvi, je dolžan plačevati organizaciji za gospodarjenje s stanovanji znesek, ki ustreza višini stanarine, ves čas, dokler stanovanje ne odda.
12. člen
Vrednost izboljšav v stanovanju in spremembe v njem, ki jih je imetnik
stanovanjske pravice izvršil na svoje stroške, se ne upoštevajo pri določanju
stanarine.
13. člen
Ko začne veljati ta zakon, prenehajo na območju SR Slovenije v skladu
z 28. in 32. točke prvega odstavka 13. člena ustavnega zakona za izvedbo
ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije (Uradni list SRS,
št. 51-287/71) veljati:
1. določbe 31. in 32. člena temeljnega zakona o gospodarskem poslovanju
(gospodarjenju) s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini (Uradni list SFRJ,
št. 35-611/65 in 50-561/68);
2. določbe 117. do 119. člena zakona o stanovanjskih razmerjih (Uradni list
SFRJ, št. 11-149/66 in 32-411/72).
14. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.
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OBRAZLOŽITEV
S predlogom zakona o stanarinah usklajujemo določbe zveznih zakonov,
ki obravnavajo stanarino, z dejanskimi razmerami v SR Sloveniji in z ustavnimi amandmaji. Pri tem se odločamo za sistemsko rešitev vprašanj stanarin,
kot je bila sprejeta v resoluciji o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva (Uradni list, št. 5/72).
Predlog zakona določa le okvirna načela, po katerih naj organizacije za
gospodarjenje s stanovanji in občinske skupščine glede na stanje stanovanjskega sklada določajo stanarino. V skladu z načeli, ki jih izraža resolucija o
nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva (toč. 1/4, b), zagotavlja predlog
zakona vse stanovanjske stroške v zvezi z uporabo stanovanj ter precizira elemente .stanarine. Nova pravna ureditev je v stroških za revitalizacijo obstoječih stanovanj, ki doslej niso predstavljah posebnega elementa stanarine.
Uvedba tudi teh stroškov je namreč nujna za tiste občine, ki imajo na voljo
relativno slab in zastarel stanovanjski sklad. Revitalizacijo takega sklada ni
mogoče izvršiti brez solidarnostne udeležbe vseh stanovalcev, kar se dosega
s sredstvi, zbranimi od tega elementa stanarine.
Po predlogu zakona se obratovalni stroški (doslej so bili zajeti med stroške
upravljanja s stanovanjskimi hišami) izločajo iz stanarine in jih plačujejo posebej le tisti imetniki stanovanjskih pravic, ki dejansko koristijo storitve delavcev stanovanjskega podjetja. S tako rešitvijo tudi preprečujemo, da bi pri
morebitnem zadržanju ravni stanarine, obratovalni stroški zmanjševali razpoložljiva sredstva na škodo vzdrževanja stanovanjskih hiš.
Za amortizacijo določa predlog zakona, da mora zagotoviti kritje stroškov
reprodukcije stanovanjskega sklada. Stopnja tega kritja se dimenzionira glede
na dolžino amortizacijske dobe, ki jo določa občinska skupščina. Amortizacija
mora, ko pokriva potrebe stanovanjskega sklada (2. člen), hkrati tudi upoštevati
raven življenjskih stroškov (5. člen). Pomoč občinskim skupščinam pri zasnovi
politike stanarin je iskati v njihovem medsebojnem dogovarjanju, da se zagotovi
enotnost pri določanju stanarine (10. člen).
Predlog zakona uvaja avtomatizem v razmerju med gradbeno ceno stanovanja in stanarino. S tem je dana možnost, da se stanarine prilagajajo gibanju
gradbenih stroškov ter s tem prepreči stalno zaostajanje realne vrednosti stanarine in dezinvestiranje stanovanjskega sklada. Predlog zakona tudi predvideva znižanje stanarine v korist stanovalcev za stanovanja, za katera se iz nekrivdnih razlogov stanovalcev poslabša njihova uporabna vrednost. Ob enakih
načelih kot so veljala že po sedanji ureditvi, predlog zakona ohranja prosto
stanarino, s čimer se za to kategorijo stanovanj ukinja družbena kontrola nad
stanarino.
Predlog zakona zagotavlja pravno varstvo stanovalcev glede pravilne določitve višine stanarine po sodni poti, medtem ko prepušča urejanje drugih
pravnih odnosov zakonu o stanovanjskih razmerjih.
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Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republiškega zbora in odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora sta
na skupni seji dne 2. novembra 1972 obravnavala predlog zakona o stanarinah,
ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
V načelni razpravi sta odbora ugotovila, da je zakon potrebno sprejeti
zaradi usklajevanja stanovanjske zakonodaje z ustavnimi amandmaji k ustavi
SR Slovenije. Ugotovila sta tudi, da je predlagatelj ob pripravi predloga zakona upošteval večino pripomb, ki sta jih odbora predlagala k osnutku zakona.
Zato se s predlogom zakona v načelu strinjata.
V razprayi o podrobnostih pa so bih predloženi naslednji amandmaji:
K 1. členu : Odbora predlagata, da se združi besedilo drugega in tretjega odstavka tega člena ter preuredi tako, da glasi nov drugi odstavek: »Imetnike stanovanjske pravice bremene poleg stanarine stroški za tekoče vzdrževanje stanovanja in stroški obratovanja stanovanjske hiše. Stroške obratovanja stanovanjske hiše plačuje imetnik stanovanjske pravice v višini dejanskih
stroškov.«
Preureditev besedila je potrebna zaradi večje jasnosti.
K 7. členu: V drugi vrsti se črta beseda »lahko«.
Pripomba je redakcijskega značaja.
K 12. členu : Za 12. členom se doda nov 13. člen,, ki se glasi:
»Do ugotovitve vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj po določbah
11. člena zakona o ugotovitvi vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj (Uradni
list SRS, št.
) predpiše občinska skupščina akontacijo na novo stanarino
v skladu z določbami 10. člena tega zakona.
Akontacija po prejšnjem odstavku se lahko predpiše najdalj za čas do
31. decembra 1973.«
Ostali členi se ustrezno prenumerirajo.
Organizacije za gospodarjenje s stanovanji ne bodo mogle ugotoviti vrednosti stanovanj do 1. 1. 1973, ko bomo začeli uporabljati zakona o programiranju
in financiranju stanovanjske gradnje in o družbeni pomoči v stanovanjskem
gospodarstvu. Zato stanarin ne bo možno določiti od na novo ugotovljene vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj. Odbora predlagata, da uredimo v letu
1973 stanarine s prehodnim režimom, v" času veljavnosti tega pa bodo organizacije za gospodarjenje s stanovanji lahko opravile delo.
Odbora predlagata pristojnima zboroma, da sprejmeta predlog zakona o
stanarinah skupaj s predloženimi amandmaji.
Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen poslanec Jože
Deberšek, na seji gospodarskega zbora pa poslanec Tone Polajnar.
Št.: 36-43/72
Ljubljana, 3. 11. 1972

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republiškega zbora je na seji dne 27. novembra 1972 obravnaval amandmaje zakonodajno-pravne komisije k predlogu zakona o stanarinah.
I. Odbor se strinja z amandmaji zakonodajno-pravne komisije k 7., 8. in
14. členu.
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II. K 10. členu soglaša odbor z alternativnim predlogom zakonodajnopravne komisije, predlaga pa nov amandma, ki se glasi:
»izenačevanje pogojev« se nadomesti z besedilom »usklajevanje osnov in
meril«. Tako se ta člen glasi:
»Občine z medsebojnim dogovarjanjem skrbijo za usklajevanje osnov in
meril pri določanju stanarine.«
III. Glede novega 12. a člena, ki ga predlaga odbor, se odbor strinja z dopolnitvijo in preformulaeijo kot jo predlaga zakonodaj no-pravna komisija ter
tako umika svoj amandma.
IV. Odbor se ne strinja s stališčem zakonodajno-pravne komisije glede
amandmajev odbora k 1. členu in k prvemu odstavku 7. člena ter vztraja pri
svojih amandmajih.
Glede 1. člena namreč odbor meni, da je besedilo, kot ga sam predlaga,
jasneje. Ne gre namreč za ločevanje stroškov za tekoče vzdrževanje in stroškov
obratovanja, temveč za ločevanje teh stroškov od stanarine.
V prvem odstavku 7. člena je mišljena modernizacija stanovanja in ugraditev nove opreme, ne pa neznatne spremembe, kot je sklepati iz pojasnila
zakonodajno-pravne komisije. Majhne spremembe v vrednosti stanovanja izvajajo stanovalci sami v breme svojih stroškov, ne pa organizacije za gospodarjenje s stanovanji.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Jožeta Deberška.
Št.: 36-43/72
Ljubljana, 27. 11. 1972

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 7. novembra 1972 obravnavala predlog zakona o stanarinah, ki ga je skupščini predložil izvršni svet ter amandmaje k predlogu zakona, ki sta jih predložila odbor
republiškega zbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo
in odbor gospodarskega zbora za družbenoekonomske odniose.
V načelni razpravi komisija ni imela pripomb k predlogu zakona.
Pri podrobni obravnavi po členih je komisija sprejela naslednje amandmaje:
K 7. č 1 e n u : Drugi odstavek naj se črta.
Že v 6. členu tega zakona je določeno, da se sme organizacija za gospodarjenje s stanovanji prosto dogovarjati o višini stanarine (prosta stanarina)
za stanovanja, ki jih je kot investitor pridobila iz nestanovanjskih bančnih in
drugih sredstev z namenom, da se bodo prosto oddajala, in za stanovanja, ki
se uporabljajo za poslovne namene. Prav tako je za taka stanovanja možen dogovor o spremembi stanarine, če bodo le-ta. modernizirana. Komisija zato predlaga, naj se določba drugega odstavka črta, ker bi sicer ustvarjala zmotno
mnenje, da se v primerih modernizacije teh stanovanj ni možno dogovarjati.
K 8. členu: V drugi vrsti drugega odstavka naj se beseda »plačevanje«
nadomesti z besedama »obveznosti plačevanja«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
K 10. č 1 e n u : Določba tega člena naj se črta.
Predlagana sprememba je utemeljena, ker določba, ki je v predlogu zakona
nima podlage v ustavi. Republika namreč ne more normativno obvezati občino
k usklajevanju vprašanj stanarine. Na podlagi ustavnih amandmajev k ustavi
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SR Slovenije je zaradi izenačevanja pogojev gospodarjenja in skladnega razvoja
SR Slovenije obvezno usklajevanje le na področju davčne politike.
Kolikor predlagatelj meni, da je taka določba v zakonu potrebna, potem
mora imeti le instrukcijski pomen. V tem primeru komisija predlaga, naj se
določba tega člena nadomesti z naslednjim besedilom:
»Občine z medsebojnim dogovarjanjem skrbijo za izenačevanje pogojev
pri določanju stanarine.«
K 14. č 1 e n u : Določba tega člena naj se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Ta zakon začne veljati 1. 1. 1973.«
Predlagana sprememba je utemeljena, ker se bo ta zakon uporabljal šele
od 1. 1. 1973 dalje, medtem ko bo sprejet že pred tem rokom.
Komisija je obravnavala tudi amandmaje odbora republiškega zbora za
urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo in odbora gospodarskega zbora za družbenoekonomske odnose, ki sta jih sprejela na skupni seji
dne 2. novembra 1972. Komisija je zavzela do amandmajev odborov naslednja
stališča:
K 1. členu: Po mnenju komisije predlagana sprememba, da se združi
besedilo drugega in tretjega odstavka tega člena, ni sprejemljiva. Besedilo
v predlogu zakona je namreč jasnejše, ker razmejuje plačilo stanarine, stroškov
za tekoče vzdrževanje in stroškov obratovanja stanovanjske hiše. Zato komisija
predlaga, naj se sprejme besedilo kot je v predlogu zakona.
K 7. č 1 e n u : Komisija ni sprejela amandma odborov, da naj se v prvem
odstavku črta besedilo »lahko«.
Sprememba, ki jo predlagata odbora, vsekakor nima redakcijski značaj,
pač pa vsebinski. Na podlagi predlagane spremembe bi organizacija za gospodarjenje s stanovanji oziroma lastnik stanovanja v vsakem primeru spremenila
stanarino, če sta modernizirala stanovanje ali vanj vgradila novo opremo. Po
mnenju komisije to ni sprejemljivo, ker bo lahko šlo le za neznatne spremembe,
ko ni utemeljena sprememba stanarine. Zato je sprejemljivejše besedilo, ki je
v zakonskem predlogu.
K 12. členu : Po mnenju komisije je potrebno v zakonu določiti prehodni režim za stanarine, dokler organizacije za gospodarjenje s stanovanji
ne bodo ugotovile vrednost stanovanj. Glede na to komisija soglaša s predlogom odborov, da se doda za 12. členom nov 13. člen. Zaradi večje jasnosti
in redakcijske pravilnosti pa predlaga svoj amandma, ki se glasi:
»Do ugotovitve vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj po določbah zakona o ugotovitvi vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj plačujejo imetniki
stanovanjske pravice akontacijo na novo stanarino.
Višino akontacije iz prvega odstavka tega člena določi občinska skupščina
z odlokom.«
Komisija je pri obravnavi predloga zakona sprejela še naslednjo pripombo:
K 9. č 1 e n u : Komisija je že pri obravnavi osnutka zakona izrazila pomislek, da gre pri nekrivdnem zmanjšanju vrednosti stanovanja za več kot
20 ®/o za zelo visok odstotek. V zvezi s tem je bilo ponovno poudarjeno mnenje,
da naj bi bil v tem odstavku odstotek enak kot v drugem odstavku.
Št.: 36-43/72
Ljubljana, 8. 11. 1972
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PREDLOG ZAKONA
o ugotovitvi vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj
1. člen
Občinska skupščina predpiše z odlokom merila za ugotovitev nove vrednosti
stanovanjskih hiš in stanovanj, ki se oddajajo v najem, ter način, kako se
ugotovi njihova nova vrednost.
Nova vrednost stanovanjskih hiš in stanovanj se ugotovi po stanju na
dan 31. 12. 1971.
2. člen
Občinska skupščina upošteva pri določanju meril za ugotovitev vrednosti
stanovanjskih hiš in stanovanj:
— vrsto in kakovost konstrukcije stavbe:
— funkcionalnost stanovanja;
— opremljenost stanovanja;
— položaj stanovanja v stavbi;
— starost stavbe;
— druge elemente, ki vplivajo na uporabno vrednost stanovanja.
3. člen
Vrednost stanovanja se ugotovi za stanovanje kot gradbeno celoto, ne glede
na število uporabnikov stanovanja.
Vrednost stanovanja se ugotovi z ovrednotenjem elementov iz prejšnjega
člena na podlagi točkovanja. Občinska skupščina predpisuje z odlokom za vsak
posamezen element ustrezno število tačk.
4. člen
Vrednost stanovanja se izračuna tako, da se pomnoži število kvadratnih
metrov uporabne tlorisne površine stanovanja s seštevkom točk, ki ustrezajo
temu stanovanju in z vrednostjo ene točke (valorizacijska vrednost).
Za uporabno tlorisno površino stanovanja po prvem odstavku se šteje čista
tlorisna površina sob, predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice,
shrambe in drugih prostorov stanovanja.
5. člen
Občinska skupščina določi z odlokom valorizacijsko vrednost ene točke
tako, da upošteva poprečno kalkulativno gradbeno ceno kvadratnega metra
uporabne stanovanjske površine, ki se je oblikovala na območju občine.
6. člen
Kalkulativna gradbena cena po določbah tega zakona vsebuje:
1. stroške za gradbena, obrtniška in inštalacijska dela ter za vgrajeno stanovanjsko opremo po obračunski tehnični dokumentaciji;
2. stroške za izdelavo lokacijske dokumentacije in investicijske tehnične
dokumentacije, vključno stroške za nadzorstvo nad izvajanjem del, stroške za
priključke stanovanjske hiše na sekundarno komunalno omrežje, stroške za
zunanjo ureditev funkcionalnega zemljišča stanovanjske hiše, plačilo taks in
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stroškov v zvezi z odobritvijo investicijske tehnične dokumentacije in s pregledom dokončane stanovanjske hiše;
3. odškodnino za dodeljeno pravico uporabe na zemljišču ter stroške za
urejanje stavbnega zemljišča.
7. člen
Vrednost stanovanjske hiše se ugotovi tako, da se seštejejo ugotovljene
vrednosti vseh stanovanj in poslovnih prostorov v stanovanjski hiši.
8. člen
Vrednost stanovanj v družbeni lastnini in vrednost stanovanj, ki so kot
posamezni deli stavbe v lasti občanov, ugotavlja organizacija za gospodarjenje
s stanovanji. Vrednost najemnih stanovanj v družinskih stanovanjskih hišah
v lasti občanov ugotavljajo njihovi lastniki.
9. člen
Pri ugotavljanju vrednosti stanovanj se upoštevajo vse spremembe, ki so
nastale po izvršeni valorizaciji na dan 1. avguta 1965 in ki vplivajo na vrednost
stanovanja kot so: dodatna opremljenost ter asanacije stanovanja, sprememba
namembnosti prostorov in podobno ne glede na to, na čigave stroške so bile
izvršene.
Spremembe iz prejšnjega odstavka se ugotavljajo in evidentirajo posebej.
10. člen
Stroški ugotavljanja vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni
lastnini po določbah tega zakona se pokrivajo iz denarnih sredstev sklada
stanovanjskih hiš.
11. člen
Občinske skupščine zagotavljajo z medsebojnimi dogovori enotnost pri
vrednotenju stanovanjskih hiš in stanovanj.
12. člen
Vrednost stanovanjskih hiš in stanovanj, ki jih uporabljajo njihovi lastniki,
se ugotovi v skladu z določbami tega zakona najpozneje do 31. dečembra 1974.
Organizacijo in način ugotavljanja vrednosti določi občinska skupščina z odlokom.
Vrednost stanovanjskih hiš se ne ugotavlja za kmetijske stanovanjske hiše,
ki so oproščene davka od stavb, če se ne oddajajo v najem.
13. člen
Ko začne veljati ta zakon, preneha na območju SR Slovenije veljati v
skladu z 29. točko prvega odstavka 13. člena ustavnega zakona za izvedbo
ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi SR Slovenije (Uradni list SRS,
št. 51-287/71) temeljni zakon o ugotovitvi vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj
in poslovnih prostorov (Uradni list SFRJ, št. 34-608/65).
14. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.
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OBRAZLOŽITEV
Po ustavnem zakonu je potrebno temeljni zakon o ugotavljanju vrednosti
stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov (Uradni list SFRJ, št. 34/65),
ki se uporablja kot republiški zakon do izdaje ustreznega republiškega zakona,
uskladiti najpozneje do 31. 12. 1972. Ne glede na to je treba vrednost stanovanjskih hiš in stanovanj ponovno spraviti v sklad z dejansko vrednostjo.
Popravek vrednosti tega sklada narekujejo kvalitetne _ spremembe pri gradnji
stanovanjskih hiš in opremljanju stanovanj, do katerih je prišlo v zadnjih
letih, potem ko je bil opravljen v letu 1965 popis stanovanj in njihovo točkovanje.
Predlog zakona o ugotovitvi vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj, s
katerimi rešujemo omenjena materialna vprašanja in uskladitev z ustavnimi
amandmaji, izhaja iz načel osnutka zakona, ki ga je sprejel gospodarski zbor
na 42. seji dne 17. 7. 1972 in republiški zbor na 45. seji dne 19. 7. 1972, upoštevajoč pripombe in stališča pristojnih skupščinskih odborov in mnenja zasedanja delegatov občin.
Predlog zakona izhaja iz sedanje pravne ureditve in že sprejete metodologije za vrednotenje stanovanjskih hiš in stanovanj (sistem točkovanja), ki ju
prilagaja novim potrebam oziroma ustrezno izpopolnjuje. S takim pristopom
za vrednotenje se ognemo ponovnemu popisovanju stanovanj in se v bistvu
vrednotenje opravi z enostavnimi računskimi operacijami na podlagi obstoječih
podatkov o opremi stanovanja.
Določitev valorizacijske vrednosti ene točke in števila točke za posamezne
elemente stanovanja prepušča zakon občinskim skupščinam, pri čemer zagotavlja, da z medsebojnim dogovarjanjem urejajo vprašanja valorizacije. S tem
bo omogočeno vodenje enotnih statističnih podatkov, izdelava enotnih tehničnih
in ekonomskih analiz in podobno.
Predlog zakona ne predvideva nobenega roka ža izvršitev ponovnega
vrednotenja stanovanj, ker je v interesu samih organizacij za gospodarjenje
s stanovanji in lastnikov stanovanj, da vrednotenje čim prej opravijo.
Zakon uvaja obveznost, da se ovrednoti tudi zasebni stanovanjski sklad, ki
ga uporabljajo lastniki sami, doslej pa ni bil ovrednoten na način, kot to
določa predlog zakona za najemni (družbeni in zasebni) stanovanjski sklad.
Takšno vrednotenje bo predstavljalo osnovo za odrejanje hišnine. Za ugotovitev
vrednosti teh stanovanjskih hiš in stanovanj je iz tega razloga določen poseben
rok (12. člen).
POROČILA
Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republiškega zbora in odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora
sta na skupni seji dne 2. novembra 1972 obravnavala predlog zakona o ugotovitvi vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj, ki ga je skupščini SR Slovenije
predložil izvršni svet.
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da predlog zakona izhaja iz načel zakonskega osnutka, ki sta ga sprejela republiški in gospodarski zbor na svojih sejah
dne 17. in 19. julija 1972 ter da razen usklajevanja z ustavnimi amandmaji
49
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rešuje tudi vprašanje usklajevanja vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj
z dejansko vrednostjo.
V razpravi je bilo posebej poudarjeno, da predlog zakona izhaja iz sedanje
pravne ureditve in metodologije za vrednotenje stanovanjskih hiš in stanovanj
ter da v bistvu določa le splošne okvirje in načela, katerih konkretizacijo pa
prepušča v celoti občinam.
Glede predloga, da naj bi zakon določil tudi rok, do katerega naj bi se
opravilo ponovno vrednotenje hiš in stanovanj, sta odbora zavzela odklonilno
stališče. Prevladalo je mnenje, da je tudi pri tem bistvena materialna zainteresiranost organizacij za gospodarjenje s stanovanji in lastnikom stanovanj, da
to delo opravijo čimprej in v skladu s svojimi možnostmi. Zakonsko določanje
roka bi mogoče celo ustvarjalo zmotno mnenje, da delo ni potrebno opraviti
že prej, čeprav bi šlo za organizacije, ki bi po svoji zmogljivosti in kadrovski
zasedbi to zmogle. Predloženo besedilo zakona dopušča tudi možnost, da se
tudi glede tega vprašanja občine medsebojno dogovorijo.
Potem, ko so bila v razpravi zakonskega predloga v podrobnostih pojasnjena
nekatera vprašanja glede pojma »stanovanja-« in »drugih stanovanjskih prostorov«, glede ugotavljanja vrednosti stanovanj v lasti občanov ter glede zagotavljanja enotnosti pri vrednotenju stanovanj v okviru medsebojnih dogovorov
občin, odbora nista imela pripomb niti predlogov za spremembo k posameznim
členom.
.
Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo m odbor
za družbenoekonomske odnose predlagata republiškemu oziroma gospodarskemu zboru skupščine SR Slovenije, da sprejmeta predlog zakona o ugotovitvi vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj v besedilu, kot je predložen.
Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo je za
svojega poročevalca določil Ivana Ahlina, odbor za družbenoekonomske odnose
pa polanca Toneta Polajnarja.
Št.: 36-31/72
Ljubljana, 3. 11. 1972

Zakonodajno-pravna komisija skupščina SR Slovenije je na seji dne 7. novembra 1972 obravnavala predlog zakona o ugotovitvi vrednosti stanovanjskih
hiš in stanovanj, ki ga je skupščini predložil v obravnavo izvršni svet.
V načelni razpravi komisija ni imela pripomb k predlogu zakona.
Pri podrobni obravnavi po členih je komisija sprejela naslednja amandmaja:
K 11. členu: Ta člen naj se črta.
V zvezi z razpravo pri 10. členu predloga zakona o stanarinah je bilo tudi
pri tem členu poudarjeno, da taka določba nima ustavne podlage. Republika
namreč ne more z zakonom določiti, da občine zagotavljajo z medsebojnimi
dogovori enotnost pri vrednotenju stanovanjskih hiš in stanovanj. Izjema, kjer
je republika pristojna, da predpiše občinsko usklajevanje, je le na področju
davčne politike.
.
.. .
Kolikor se kaže potreba po taki določbi, potem naj ima le lnstrukajski
pomen. Komisija v tem primeru predlaga naslednje besedilo:
»Občine z medsebojnim dogovarjanjem skrbijo za izenačevanje pogojev
pri vrednotenju stanovanjskih hiš in stanovanj.«
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K 14. č 1 e n u : Določba tega člena naj se nadomesti z naslednjim besedilom :
»Ta zakon začne veljati 1. 1. 1973.«
Ker se bo ta zakon uporabljal šele od 1. 1. 1973 dalje, sprejet pa bo pred
tem rokom, je predlagana sprememba utemeljena.
5t.: 36-31/72
Ljubljana, 8. 11. 1972

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republiškega zbora je na seji dne 27. novembra 1972 obravnaval amandmaje zakonodajno-pravne komisije k predlogu zakona o ugotovitvi vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj.
V zvezi z alternativnim predlogom zakonodajno-pravne komisije k 10. členu
predloga zakona o stanarinah in amandmajem odbora za novo besedilo tega
člena, upoštevajoč stališče zakonodajno-pravne komisije, predlaga odbor amandma k 11. členu tega zakona tako, da se besedilo v celoti glasi:
»Občine z medsebojnim dogovarjanjem skrbijo za usklajevanje osnov in
meril pri vrednotenju stanovanjskih hiš in stanovanj.«
Z amandmajem zakonodajno-pravne komisije k 14. členu tega zakona se
odbor strinja.
Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen poslanec Ivan Ahlin.
Št.: 36-31/72
Ljubljana, 27. 11. 1972
PREDLOG ZAKONA
o dopolnitvi zakona o republiškem davku na premet kmetijskih zemljišč,
ki se pridobivajo v nekmetijske namene
1. člen
V 3. členu zakona o republiškem davku na promet kmetijskih zemljišč, ki
se pridobivajo, v nekmetijske namene (Uradni list SRS št. 27-257/72) se doda
nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Davek se ne plačuje tudi v primerih, kadar se pridobiva kmetijsko zemljišče zaradi naprave objektov, ki služijo prvenstveno zboljšanju vodnega
režima.-«
2. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.
OBRAZLOŽITEV
Skupščina občine Ilirska Bistrica je na podlagi 156. člena ustave SR Slovenije vložila zahtevo-, da se dopolni 3. člen cit. zakona z naslednjo določbo:
Davek se ne plačuje tudi v primerih, ko se kmetijsko zemljišče pridobiva
za gradnjo čistilnih naprav, vodovodov, zajetij za vodo, objektov za očiščenje
zraka in okolja in za regulacijo rek.
49»
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Zahteva občine je sicer razumljiva in v določeni meri utemeljena. Menimo
pa, da v predloženi obliki ni sprejemljiva.
Cit. zakon je bil sprejet z namenom, da se ob naraščajoči deagrarizaciji
pridobijo sredstva za urejanje kmetijskih zemljišč zaradi povečanja njihove
rodovitnosti. Kakršnokoli kazuistično urejanje oprostitev plačila davka, kakršno
predlaga občina Ilirska Bistrica, bi povzročilo vedno nove zahteve po dopolnitvah oziroma spremembah zakona ter bi končno dovedlo do tega, da bi
zakon izgubil svoj smisel.
Zaradi tega predlagamo, da se dopolni zakon v predlaganem besedilu, s
čimer bo v glavnem zadoščeno zahtevi občine Ilirska Bistrica, pa tudi zahtevam
drugih občin, ki se še pojavljajo.
Menimo, da je s predlagano dopolnitvijo še vedno ohranjena prvotna zamisel zakona, da se namreč zboljšuje obstoječi fond kmetijskih zemljišč. Po
predlogu se davek ne plačuje tudi v primerih, ko se zemljišče pridobi zaradi
naprave objektov, ki neposredno služijo zboljšanju vodnega režima. Taka oprostitev je v skladu z osnovnim ciljem zakona, ker služi izgradnja takih objektov
vedno tudi boljši ureditvi kmetijskih zemljišč. Predlog občine je pa preširok,
saj omogoča davčne oprostitve npr. tudi za gradnjo hidrocentral in drugih
pridobitnih gospodarskih objektov.

POROČILA
Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 69. seji 6. novembra
1972 obravnaval predlog zakona o dopolnitvi zakona o republiškem davku na
promet kmetijskih zemljišč, ki se pridobivajo v nekmetijske namene, ki ga je
skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet s predlogom, da ga v smislu
294. člena poslovnika skupščine SR Slovenije obravnava po skrajšanem postopku.
Odbor je v okviru te točke dnevnega reda obravnaval tudi zakonsko pobudo
skupščine občine Ilirska Bistrica za dopolnitev istega zakona.
S predlaganim skrajšanim postopkom obravnave dopolnitve zakona s:e
odbor strinja.
V načelni razpravi je odbor ugotovil, da zakonska pobuda skupščine občine
Ilirska Bistrica predlaga širšo oprostitev plačevanja davka na promet kmetijskih zemljišč, ki se pridobivajo v nekmetijske namene. V načelni razpravi je
bilo soglasno sprejeto stališče, da je prav, da se razširi oprostitev plačevanja
prometnega davka v nekaterih primerih, vendar to oproščanje ne me biti preširoko, da se ne bi izgubil osnovni namen zakona. Predlog zakona, kot ga
predlaga izvršni svet, uzakonja oprostitev le v primerih, kadar gre za pridobitev
kmetijskih zemljišč za izgradnjo objektov, ki služijo prvenstveno izboljšanju
vodnega režima, ne pa tudi v primerih, ko gre za izgradnjo drugih vodogradbenih objektov in naprav.
Odbor se strinja s predlogom zakona in predlaga republiškemu zboru,
da ga sprejme.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Rudija Rebeka.
Št.: 465-4/72
Ljubljana, 7. 11. 1972
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Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
16. novembra 1972 obravnavala predlog zakona o dopolnitvi zakona o republiškem davku na promet kmetijskih zemljišč, ki se pridobivajo v nekmetijske
namene, ki ga je skupščini predložil izvršni svet.
V načelni razpravi komisija k predlogu zakona ni imela pripomb.
Pri podrobni obravnavi besedila predloga zakona je komisija sprejela naslednji amandma:
K 1. č 1 e n u : Drugi odstavek tega člena naj se spremeni tako, da se glasi:
»Davek se ne plačuje tudi v primerih, kadar se pridobiva kmetijsko zemljišče zaradi izgradnje objektov, s katerimi se zboljšuje vodni režim.«
s
Amandma je redakcijskega značaja.
St.: 465-4/72
Ljubljana, 16. 11. 1972

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem zavarovanju
in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva
Na podlagi 1. odstavka 248. in 250. člena poslovnika skupščine SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 40-309/67 in 15-119/69) predlagamo, da se izda zakon
o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva.
Utemeljitev predloga:
I. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Predlog za spremembo se nanaša na osmi del zakona — skupnosti zdravstvenega zavarovanja (Uradni list SRS št. 26-147/70 in 51-295/71).
V SR Sloveniji je sedaj devet skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev in devet skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov to je kar 18 rizičnih skupnosti za področje zdravstvenega zavarovanja v republiki. Nedvomno
je resnica, da spričo tolikšnega števila samoupravnih teles na tem področju
povzroča neenakost pri uveljavljanju pravic delovnih ljudi oziroma občanov
do zdravstvenega varstva na eni strani in obremenitve teh do tega področja
na drugi strani.
Sedanje stanje nam kažejo naslednji podatki:
1. Stopnja prispevkov za zdravstveno zavarovanje delavcev:
Celje .
Koper
Kranj
Ljubljana . .
Murska Sobota

8,70 «/»
8 Vo
8,50 Vo
8,50 "/o* + 0,22 posebni prispevek
8,30 Vo
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Maribor
Ravne na Koroškem
Nova Gorica
Novo mesto

7,70'/o
8,20 l0/o
8,45 °/o
8,90 "/o

Opomba: V zgornjem odstotku sta združena osnovni prispevek in prispevek
za nesreče pri delu.
2. Stopnja prispevkov za zdravstveno zavarovanje kmetov
Celje
23 % od KD in 420 din
Koper
25 °/o od KD in 100 din
Kranj
29 Vo od KD in 300 din
Ljubljana
34,50'%» od KD in 400 din
Murska Sobota .... 20,90 °/o od KD in 250 din
Maribor
25'% od KD in 320 din
Ravne na Koroškem . .
20 °/o od KD in 300 din
Nova Gorica ....
35 % od KD in 120 din
Novo mesto
30 %< od KD in 80 din

na
na
na
na
na
na
na
na
na

gospodarstvo
člana gospod.
gospodarstvo
gospodarstvo
gospodarstvo
gospodarstvo
gospodarstvo
člana gospod.
člana gospod.

3. Nekaj primerov mesečnih pavšalnih prispevkov:
Skupnost
Celje
Koper
Kranj
Ljubljana
Murska Sobota
Maribor
Ravne na Koroškem
Nova Gorica
Novo mesto

Za uživalce
družbenih denarnih
pomoči

Za učence
v gospod.

Za prekvalifikacije

79 din
80 din
72,50
88 din
79 din
79 din
79 din
80 din
80 din

28 din
27 din
25,50
24 din
25 din
28 din
26 din
27,50
23 din

46 din
10,50
42 din
46 din
46 din
46 din
35 din
1,40 dnevno

4. Nekaj primerov participacije zavarovancev delavcev k stroškom zdravljenja :
Skupnost
Celje
Koper
Kranj
Ljubljana
Murska Sobota
Maribor
Ravne na Koroškem
Nova Gorica
Novo mesto

Za
zdravila
5 din
5 din
4 din
4 din
3,50
5 din
5 din
5 din
4 din

Za obisk
zdravnika
15
10
10
10
—
10
10
10
8

din
din
din
din
din
din
din
din

Za prevoz
z reš. avtom
25
20
15
10
—
15
15
20
20

din
din
din
din
din
din
din
din

Za speč.
pregled
10
10
10
5
—
10
10
10
8

din
din
din
din
din
din
din
din

Zobozdrav.
usluge
40 ®/o
25 %>
25 °/o
lOVo
25 %>
30 "/o
25 °/o
25 ®/o
25 "/o
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5. Participacija kmetov zavarovancev k stroškom zdravljenja:
SKupnost
Celje
Koper
Kranj
L j ubij ana
Murska Sobota
Maribor
Ravne na Koroškem
Nova Gorica
Novo mesto

Zazdravljenje
bolnišnično

Zazdravljenje
ambulantno

25%
20 Vo
20®/»
10 ®/o
10 Vo
20 "/o
20 '°/o
20 ■%>
—

50 %>
50 "/o
50fl/o
25 %>
50fl/o
50 "/o
50v/o
50 "/o
—

6. Znesek pogrebnin

skupnost

do
1. leta
starosti

Za umrle osebe
1 starosti
do 7 let
7 starosti
do 15 let

nad
15 let
starosti

v dinarjih
Celje
Koper
Kranj
Ljubljana
Murska Sobota
Maribor
Ravne na Koroškem
Nova Gorica
Novo mesto

—
300
—
700
350
600
420
200
~

600
500
—
—
_
—
460
350
350

800
800
500
1500
600
700
550
450
650

1000
1200
800
1500
1000
1000
850
600
1000

Iz teh nekaj preglednih tabel je razvidno, da so med posameznimi skupnostmi kar precejšinja odstopanja oziroma razlike, da ne govorimo še o drugih
primerih kot so: zdravljenje v naravnih zdraviliščih, različne cone hospitalnih
zavodov za enake storitve, še druge participacije zavarovancev, kot za o-rtopedske
pripomočke itd., različne prispevne stopnje za čas neplačanih dopustov ah začasne nezaposlenosti ipd. Vse to povzroča med prebivalstvom precejšnje negodovanje, ki traja, odkar je bil uveden takšen sistem organizacije na področju
zdravstvenega zavarovanja. Sedaj, ko je v teku akcija za združitev delavskega
in kmečkega zdravstvenega zavarovanja (za novomeško območje je bila že izvedena), so se odborniki skupščine občine Sevnica soglasno izrekli za predlog, da
se za SR Slovenijo ustanovi ena rizična skupnost zdravstvenega zavarovanja delavcev in kmetov tako, kot je to rešeno s skupnostjo pokojninskega zavarovanja. S takšno organizacijo zdravstvenega zavarovanja bi dobili enoten sistem
zdravstvenega zavarovanja tako v pogledu dolžnosti kot pravic do uveljavljanja
zdravstvenega varstva.
Skupščina občine Sevnica meni, da Slovenija ni tako velika, da bi si lahko
privoščila tako neracionalno trošenje družbenih sredstev (18 skupščin, nešteto
komisij in odborov, objavljanje predpisov skupnosti — samo v letu 1971 je bilo
objavljeno 174 splošnih aktov teh skupnosti v Uradnem listu SRS itd.). Pri tem

776

Priloge

pa se tudi postavlja vprašanje socialne diferenciacije, ki jo v zadnjem času
skušamo reševati na vseh področjih. Zakaj mora na primer delavec v Mariboru
plačati participacijo za zobozdravstvene usluge 30 ®/o, v Ljubljani pa 10 '°/o; ali:
za pogrebne stroške dobi zavarovanec v Novi Gorici 600 din, v Kopru 1200
din itd.
Vse to je delovnim ljudem skrajno nerazumljivo in jasno je, da terjajo zato
ustrezne rešitve.
Podani predlog je tudi v skladu s točko 1/13 ustavnega amandmana XLIII
(Ur. 1. SRS, št. 51-256/71).
II.
Spremembe in dopolnitve zakona naj bi se izvršile v osmem delu zakona,
in sicer tako, da bi se spremenili oziroma dopolnili naslednji členi:
99. člen naj bi določal, da je skupnost zdravstvenega zavarovanja samoupravna organizacija zavarovanoev za območje SR Slovenije.
100. in 101. člen naj se črtata.
103. člen naj se črta.
V III. poglavju naj se povsod, kjer je navedena beseda »Zveza« nadomesti
z besedo »republiška«.
IV. poglavje s členi 112 do 114 naj ,se črta.
Ustrezno temu naj se spremenijo in dopolnijo tudi ostale določbe posameznih členov zakona, kjer se govori o skupnostih, posebno »enajsti del —
prehodne in končne določbe«.
III. FINANČNE POSLEDICE IZDAJE ZAKONA
Predlagani zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem
zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva ne bo imel finančnih
posledic, prej racionalnejše poslovanje in trošenje družbenih sredstev.

POROČILA
Odbor republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo je na seji dne
7. julija 1972 obravnaval predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega
varstva, ki ga je skupščini SR Slovenije predložila v obravnavo skupščina občine
Sevnica.
Odbor je ponovno obravnaval to vprašanje dne 16. novembra 1972, ker je
skupščina občine Sevnica dne 13. 7. 1972 predložila skupščini SR Slovenije
v obravnavo spremembo predloga za izdajo zakona.
V predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva se predlaga
sprememba osmega člena zakona, ki določa merila za ustanavljanje, organizacijo, izločitev ah združitev skupnosti zdravstvenega zavarovanja.
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V načelni razpravi so poslanci sicer pozitivno ocenili prizadevanje skupščine
občine Sevnica za izenačevanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja občanov,
kar je tudi eden od ciljev, določenih z resolucijo o dolgoročnem razvoju Slovenije. Tega cilja pa ni mogoče uresničiti s spremembo zakona, ki naj zagotovi
združitev vseh skupnosti zdravstvenega zavarovanja, pač pa po samoupravni
poti z dogovori med zainteresiranimi skupnostmi in to postopoma, upoštevajoč
realne ekonomske možnosti posameznih območij Slovenije. Ker sedaj veljavni
zakon o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva
to omogoča, saj v 112. členu podrobneje določa postopek za združitev skupnosti zdravstvenega zavarovanja, sprememba tega zakona ni potrebna. Odločitev o tem je torej v rokah zavarovanoev samih, ki pa so dolžni hkrati z določitvijo večjih pravic prevzeti tudi večje obveznosti.
Po mnenju članov odbora predlagane spremembe tudi niso v skladu z
ustavnimi amandmaji od XXV do LIH k ustavi SR Slovenije, zlasti ne s 6. točko
XXVII. in 4. točke XLIII. amandmaja.
V 6. točki XXVII. amandmmaja je določeno, da samoupravne interesne
skupnosti ustanavljajo delovni ljudje za uresničevanje svojih interesov na podlagi vzajemnosti in solidarnosti. Pri tem določajo tudi skupne in posamične
obveznosti ter skupne in posamične pravice, ki jih v njih uresničujejo. Z zakonom je mogoče določiti le načela za organizacijo samoupravnih interesnih
skupnosti. Tako določbo vsebuje tudi XLIII. amandma, \ki v 4. točki navaja,
da na področjih, ki jih delovni ljudje in občani samostojno urejajo v občini,
krajevni skupnosti, v samoupravnih interesnih skupnostih in organizacijah
združenega dela, zakon lahko določi le temeljna načela. Pri tem je še posebej
poudarjeno, da se to določilo nanaša tudi na organizacijo samoupravnih interesnih skupnosti in na medsebojna razmerja delavcev na tem področju.
Zaradi takega določila v ustavnih amandmajih ni mogoče sprejeti mnenja
predlagatelja, da je njegov predlog v skladu s točko 1/13 XLIII. amandmaja.
Nasprotno, odbor je mnenja, da z zakonom ni mogoče obvezno združevati interesnih skupnosti, ker bi to pomenilo posegati v samoupravne pravice zavarovancev. Tak ukrep pa tudi sicer ni potreben, ker se integracija skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev in kmetov že izvaja ob sodelovanju zavarovancev
in občinskih skupščin. V teku so priprave za združevanje teh skupnosti skoraj
v vseh regijah, medtem ko je združitev v novomeški regiji že izvedena. To
dokazuje, da je mogoče pričakovati postopno izenačevanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja za vse prebivalce, ne da bi pri tem uporabljali zakonsko prisilo. Republiški sekretariat za delo pripravlja tudi posebno analizo-, ki naj bi
ugotovila vsa odprta vprašanja, ki se pri tem pojavljajo. Analiza bo predložena
v razpravo skupščini predvidoma v mesecu septembru.
Glede na predlog, da naj bi za celotno območje Slovenije obstojala le ena
skupnost zdravstvenega zavarovanja, so poslanci opozorili, da je bil tak predlog
že ob sprejemanju zakona o zdravstvenem zavarovanju v javni razpravi zavrnjen kot nesprejemljiv, ker ne upošteva specifičnih potreb in ekonomskih možnosti posameznih območij Slovenije. Mnenja smo, da se številni razlogi, ki so
nasprotovali taki rešitvi ob sprejemanju zakona doslej niso spremenili.
Odboru je dobro znano, da obstojajo med posameznimi zdravstvenimi regijami in skupnostmi zdravstvenega zavarovanja znatne razlike v obsegu in
nivoju zdravstvenega varstva. Toda te razlike so pogojene z odločitvami zavarovancev samih, saj le ti v okviru svoje skupnosti sami določajo nivo in obseg
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zdravstvenega varstva nad nivojem, ki ga določa zakon. Ce so zavarovanci
mnenja, da je potrebno v tem pogledu karkoli spremeniti, imajo za to tudi vse
pravice, seveda pa morajo sprejeti tudi drugačne obveznosti. Odbor je mnenja,
da je možno interese zavarovancev uspešneje usklajevati na teritorialno ožjem
območju kot pa na primer za območje vse Slovenije.
Trditev predlagatelja, da predlagane spremembe ne bi imele finančnih posledic, pač pa racionalnejše poslovanje in trošenje družbenih sredstev, ni dovolj
utemeljena. Poslanci so bih enotnega mnenja, da bi izenačitev pravic iz zdravstvenega zavarovanja povzročila velike finančne posledice. S tem ukrepom bi
bili še posebno prizadeti tisti zavarovanci oziroma delovne organizacije na
območju interesnih skupnosti, katerih prispevne stopnje in participacija so
bile doslej nižje, potrebno pa bi jih bilo povečati na raven drugih, praviloma
ekonomsko močnejših skupnosti. Prav tako bi bilo nujno potrebno povečati tudi
udeležbo občin in republike za socialno ogrožene kmete in druge občane, ki
sami ne bi bili sposobni plačevati višjih prispevkov. Ni namreč upravičeno
pričakovati, da bi vse razlike v prispevnih stopnjah pokrivali samo zavarovanci
delavci. Glede na dosedanje izkušnje tudi ni dovolj zagotovil, da bi se z združitvijo skupnosti zmanjšali administrativni in drugi stroški poslovanja skupnosti.
Zaradi načelne odločitve odbora v splošni razpravi, da zavrne predlagane
spremembe zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva, ki jih predlaga skupščina občine Sevnica, odbor ni razpravljal
o spremembah posameznih členov zakona. Ugotovljeno je bilo, da bi te spremembe zahtevale celotno revizijo zakona, predvsem pa določbe o pravicah in
dolžnostih zavarovancev ter o financiranju zdravstvenega zavarovanja.
Končno je odbor ugotovil, da bodo v smislu določil ustavnega zakona za
izvedbo ustavnih amandmajev potrebne določene spremembe zakona o zdravstvenem zavarovanju, vendar ne iz razlogov, ki jih navaja skupščina občine
Sevnica.
Odbor je ob ponovni obravnavi tega vprašanja ugotovil, da s predloženo
spremembo predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva
skupščina občine Sevnica v bistvu vztraja na predlogih, ki jih je odbor že ob
obravnavi prvega predloga zavrnil.
Zato odbor predlaga republiškemu zboru, da predlog za izdajo zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih
oblikah zdravstvenega varstva, ki ga je predložila skupščina občine Sevnica,
zavrne.
Za poročevalca na seji republiškega zbora je odbor določil poslanca Mila
Vižintina.
St.: 190-9/72
Ljubljana, 20. 11. 1972

Odbor socialno-zdravstvenega zbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje je na seji dne 30. oktobra 1972 obravnaval predlog za spremembo predloga
za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva z dne 13. 7. 1972, ki ga
je skupščini predložila skupščina občine Sevnica.
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Uvodno obrazložitev k predlogu za izdajo zakona z dne 8. 6. 1972 in predlogu za spremembo predloga za izdajo zakona z dne 13. 7. 1972 je podal predstavnik skupščine občine Sevnica Franc Ogorevc.
V razpravi je bilo ugotovljeno, da je skupščina občine Sevnica predložila
skupščini SR Slovenije predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega
varstva ter da je omenjeni predlog odbor obravnaval na 58. seji dne 10. julija
1972. Nadalje je bilo ugotovljeno, da je odbor zavrnil predloženi predlog in
poudaril naslednje:
— da gre pri omenjenem predlogu za spremembo 8. dela zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva, ki določa
merila za ustanavljanje, organizacijo, izločitev ali združitev skupnosti zdravstvenega zavarovanja, gre za to, da bi se z zakonom predpisalo, da se v Sloveniji ustanovi ena skupnost zdravstvenega zavarovanja;
— čeprav je treba pozitivno oceniti prizadevanja skupščine občine Sevnica
za izenačevanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja občanov z združitvijo skupnosti v eno skupnost, tega cilja ni mogoče uresničiti s spremembo zakona, ki
naj zagotovi združitev vseh skupnosti zdravstvenega zavarovanja, pač pa po
samoupravni poti z dogovori med zainteresiranimi skupnostmi. Sedaj veljavni
zakon to omogoča, saj v 112. členu podrobneje določa postopek za združitev
skupnosti zdravstvenega zavarovanja;
— predlagane spremembe niso v skladu z ustavnimi amandmaji od XXV
do LIII k ustavi SR Slovenije, zlasti ne s 6. točko XXVII. amandmaja. Z zakonom
ni mogoče obvezno združevati ali ukinjati interesne skupnosti, saj bi to pomenilo posegati v samoupravne pravice zavarovancev. Tak ukrep tudi ni potreben,
ker se integracija skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev in kmetov
že izvaja po regijah, ob sodelovanju za varovan oev in občinskih skupščin. Tozadevni referendumi so že v vseh regijah razpisani;
— trditev predlagatelja, da predlagane spremembe ne bi imele finančnih
posledic, pač pa racionalnejše poslovanje in trošenje družbenih sredstev, v
predlogu za izdajo zakona ni dovolj utemeljena;
— odločitev o združevanju je v rokah zavarovancev samih, ki so dolžni
istočasno z določitvijo večjih pravic prevzeti tudi večje obveznosti. Sedanje
združevanje po regijah že dokazuje, da je mogoče pričakovati postopno izenačevanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja za vse prebivalce, ne da bi pri
tem uporabijali zakonsko prisilo. Takšen cilj je določen tudi z resolucijo o dolgoročnem razvoju SR Slovenije;
— tak predlog je bil dan že ob sprejemanju zakona o zdravstvenem zavarovanju in zavrnjen v javni razpravi kot nesprejemljiv, ker ne upošteva specifičnih potreb in ekonomskih možnosti posameznih območij Slovenije;
— glede trditve, da sprememba zakona ne bi imela večjih finančnih posledic, so bih poslanci mnenja, da bi bili s tem ukrepom še posebno prizadeti
tisti zavarovanci oziroma delovne organizacije na območju interesne skupnosti,
katerih prispevne stopnje in participacija so bile doslej nižje in bi jih bilo
treba zaradi tega povečati na raven drugih, praviloma ekonomsko močnejših
skupnosti. Prav tako bi bilo treba nujno povečati tudi udeležbo občin in republike za socialno ogrožene kmete in za druge občane, ki sami ne bi bili sposobni
plačevati večjih prispevkov.
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Iz zgoraj navedenih razlogov se odbor n,a 58. seji ni strinjal s predlogom
občinske skupščine Sevnica ter sprejel sklep, da bo o tem svojem stališču obvestil
skupščino občine Sevnica s predlogom, da umakne dano zakonsko iniciativo.
Nato je skupščina občine Sevnica predložila skupščini predlog za spremembo
predloga za izdajo zakona, ki ga je odbor obravnaval na seji dne 30. oktobra
1972. Iz istih razlogov je odbor zavrnil tudi omenjeni predlog za spremembo
predloga za izdajo zakona z dne 13. 7. 1972 in poudaril, da je sicer treba
podpreti predlog skupščine občine Sevnica glede združevanja skupnosti zdravstvenega zavarovanja kot pobudo, vendar naj o tem odločijo zavarovanci sami,
kot to izhaja iz 6. točke XXVII. amandmaja k ustavi SR Slovenije. Posebej je
bilo poudarjeno tudi, da taka pot zahteva daljši čas in boljše ekonomske pogoje ter enotnejšo zdravstveno službo. Opozorjeno je bilo tudi, da so nekatere
skupnosti zdravstvenega zavarovanja na območju Slovenije proti združevanju
z drugimi skupnostmi zdravstvenega zavarovanja, kot npr. skupnost zdravstvenega zavarovanja Ravne in skupnost zdravstvenega zavarovanja Velenje. Poudarjeno je bilo, da so sedanje samoupravne skupnosti zdravstvenega zavarovanja nastale na podlagi samoupravnih odločitev — jih zato ne moremo spreminjati z zakonom, temveč se je za to treba posluževati samoupravnega postopka.
Iz zgoraj navedenih razlogov odbor predlaga socialno-zdravstvenemu zboru,
naj zavrne oba predložena predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva.
Za poročevalca na seji socialno-zdravstvenega zbora je odbor določil poslanca Jožeta Padovana.
St,: 190-9/72
Ljubljana, 2. 11. 1972

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 30. oktobra 1972 obravnavala predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega
varstva, ki ga je predložila skupščini SR Slovenije skupščina občine Sevnica.
V načelni razpravi je komisija pozitivno ocenila prizadevanje skupščine
občine Sevnica za izenačevanje pravic občanov s področja zdravstvenega varstva,
vendar je poudarila, da tega cilja ni mogoče doseči po predlagani poti, to je
s spremembo zakona, pač pa po samoupravni poti z dogovori med zainteresiranimi skupnostmi.
Komisija je opozorila na načela, vsebovana v ustavnih amandmajih glede
ustanavljanja in delovanja interesnih skupnosti. V drugem odstavku 6. točke
XXVII. amandmaja k ustavi SR Slovenije je določeno, da delavci v organizacijah
združenega dela družbenih dejavnosti in uporabniki njihovih storitev ustanavljajo samoupravne interesne skupnosti in določajo s samoupravnimi sporazumi
in pogodbami medsebojna razmerja, pravice in obveznosti. Nadalje je v tretjem
odstavku iste točke določeno, da samoupravne interesne skupnosti lahko ustanavljajo delovni ljudje kot uporabniki tudi za zadovoljevanje določenih osebnih
in skupnih potreb in za uresničevanje svojih interesov na podlagi vzajemnosti
in solidarnosti, pri čemer na samoupravni' podlagi določajo svoje skupne in
posamične pravice, ki jih v njih uresničujejo. Ustavna amandmaji sicer omo-
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gočajo — tretji odstavek 6. točke omenjenega airiandmaja — da se z zakonom
lahko določa obvezno ustanavljanje interesnih skupnosti, vendar je treba pri
konkretnem odločanju o tem vprašanju upoštevati že omenjeno osnovno izhodišče v drugem odstavku 6. točke XXVII. amandmaja. V konkretnem primeru
pa ne moremo mimo dejstva, da že delujejo samoupravne interesne skupnosti
zdravstvenega zavarovanja in da bi z realizacijo predloga skupščine občine
Sevnica prišlo do združitev obstoječih skupnosti na podlagi zakona. To pa po
mnenju komisije ne bi bilo v skladu z ustavnimi amandmaji.
V nadaljevanju razprave je komisija poudarila, da je treba pri presoji
umestnosti predloga skupščine občine Sevnica tudi upoštevati, da so v teku
priprave za združitev skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev in skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov po posameznih regijah, medtem ko je
v novomeški regiji do te združitve po samoupravni poti že prišlo. Nekateri
samoupravni organi skupnosti zdravstvenega zavarovanja so že sprejeli sklep
o razpisu referenduma za združitev skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev in skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov ter za izenačitev pravic
zdravstvenega zavarovanja kmetov s pravicami delavcev. Na referendumu, ki
bo 19. in 20. novembra 1972, se bodo zavarovanci v skladu s 112. členom zakona
o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva
(Ur. 1. SRS, št. 26/70 in 51/71) izjasnili o združitvi, o sami združitvi pa bodo
potem odločale skupščine prizadetih skupnostih, ko bodo predhodno dobile še
mnenje občinskih skupščin z območja prizadetih skupnosti. Akcija, ki torej
poteka na terenu, je v skladu z ustavnimi amandmaji in pomeni realizacijo
pravic, ki jih imajo zavarovanci po teh amandmajih.
Po mnenju komisije naj se predlog skupščine občine Sevnica za določitev
načel za organizacijo skupnosti zdravstvenega zavarovanja obravnava v okviru
predvidenega usklajevanja obstoječega zakona z ustavnimi amandmaji. V skladu
z ustavnim zakonom za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do Lil k ustavi
SR Slovenije je treba zakon o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah
zdravstvenega varstva uskladiti z ustavnimi amandmaji dO konca leta 1973.
Po 3. podtočki 4. točke XLIII. amandmaja k ustavi SR Slovenije se z zakonom
lahko določijo temeljna načela za organizacijo samoupravnih interesnih skupnosti. Treba bo namreč temeljito proučiti, ah naj novi zakon vsebuje določena
načela in kakšna. Pri tem bo treba posebno pozornost posvetiti pogojem, ki
jih mora skupnost izpolnjevati, da bo dejansko postala rizična skupnost. Sedaj
veljavni kriteriji v celoti ne zadovoljujejo, ker so bih določeni tako, da se ohrani
status quo v pogledu organizacije skupnosti zdravstvenega zavarovanja.
Glede na navedeno se komisija ni strinjala s predlogom za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih
oblikah zdravstvenega varstva.
Komisija je bila tudi seznanjena s stališči odbora republiškega zbora za
socialno politiko in zdravstvo in je z njimi soglašala.
Št.: 190-9/72
Ljubljana, 31. 10. 1972

Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročilo z dne 7. 11.
1972, št. 022-208/72.
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OSNUTEK ZAKONA
o službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji opravlja za temeljne in
druge organizacije združenega dela kot nosilce združenega dela ter za družbenopolitične skupnosti, interesne skupnosti in, družbenopolitične organizacije kot
nosilce splošnih oziroma posebnih družbenih interesov, zadeve, določene s tem
zakonom, z zakonom o službi družbenega knjigovodstva (Ur. 1. SFRJ, št. 5/72
— v nadaljnjem besedilu: zvezni zakon) in z drugimi predpisi, da bi se tako
temeljnim in drugim organizacijam združenega dela im drugim samoupravnim
skupnostim v mejah veljavnih in dogovorjenih družbenih norm v polni meri
omogočilo uveljavljanje medsebojnih socialističnih samoupravnih družbenih
odnosov v združenem delu ter da bi se zavarovali splošni in posebni družbeni
interesi na enotnem jugoslovanskem trgu in s tem zagotovili čimbolj enaki
pogoji dela in gospodarjenja.
2. člen
Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji (v nadaljnjem besedilu
služba):
— zagotavlja evidenco o ustvarjanju, delitvi in uporabi družbenih sredstev;
— spremlja gospodarjenje z družbenimi sredstvi, uresničevanje družbenega
plana in izvajanje gospodarsko planskih ukrepov, izvajanje družbenih dogovorov
in samoupravnih sporazumov, izpolnjevanje družbenih obveznosti ter o svojih
ugotovitvah obvešča temeljne in druge organizacije združenega dela in jim daje
s tem v zvezi ustrezne predloge, obvešča o svojih ugotovitvah pristojne republiške in občinske organe in druge zainteresirane uporabnike družbenih sredstev
ter jim predlaga ustrezne ukrepe;
—• opravlja plačilni promet v republiki;
— nadzoruje zakonitost ustvarjanja, delitve in uporabe družbenih sredstev
ter zagotavlja izvrševanje obveznosti, ki jih zakon in na podlagi zakona izdani
predpisi, samoupravni sporazumi in družbeni dogovori nalagajo uporabnikom
družbenih sredstev.
3. člen
Služba je enotna in samostojna organizacija, ki opravlja zadeve splošnega
družbenega pomena in ima javna pooblastila, določena z zakonom.
Služba je pravna oseba in posluje pod imenom služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji.
Sedež službe je v Ljubljani.
Služba ima statut, ki ga potrdi skupščina SR Slovenije.
Služba ima na svojem pečatu grb SR Slovenije.
4. člen
Služba opravlja zadeve iz svojega delovnega področja po organizacijskih
enotah.
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Pri opravljanju zadev, ki imajo pomen za vso republiko, uporablja služba
enoten postopek in način ter delovno metodologijo, ki zagotavlja enotno uporabo republiških zakonov in drugih republiških predpisov.
5. člen
Služba dela po zakonu, na podlagi zakona izdanih predpisih in drugih
predpisih, samoupravnih sporazumih in družbenih dogovorih, aktih pristojnih
samoupravnih organizacij in interesnih skupnosti ter po splošnih aktih uporabnikov družbenih sredstev, ki se nanašajo na finančno materialno poslovanje.
6. člen
Pri opravljanju zadev iz svojega delovnega področja sodeluje služba z organi
upravljajnja in strokovnimi službami uporabnikov družbenih sredstev in z
ustreznimi organi družbenopolitičnih skupnosti. V zadevah, ki imajo pomen za
vso državo, služba sodeluje s službami drubenega knjigovodstva v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah in s službo družbenega knjigovodstva Jugoslavije (skupna služba).
Organizacijske enote službe so dolžne dajati organizacijskim enotam službe
v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah ter skupni službi na njihovo
zahtevo zaprošene podatke in opravljati na svojem območju zaprošena dejanja
iz delovnega področja službe.
7. člen
Služba sprejme za opravljanje zadev iz svojega delovnega področja letni
delovni program za naloge, ki so splošnega pomena za uporabnike družbenih
sredstev in SR Slovenijo.
V letni delovni program vključi služba tudi zadeve iz delovnega programa
skupne službe, kolikor se nanašajo na zadeve, ki jih opravlja služba.
V okviru letnega delovnega programa službe sprejmejo organizacijske enote
svoje letne delovne programe.
Služba mora osnutke svojih letnih delovnih programov pošiljati skupščini
SR Slovenije, gospodarski zbornici SR Slovenije in drugim samoupravnim organizacijam, ki so določene v statutu službe, organizacijske enote službe pa skupščinam občin in v statutu službe določenim uporabnikom družbenih sredstev na
svojem območju, da dajo o njih svoje mnenje.
8. člen
Skupščina SR Slovenije in izvršni svet skupščine SR Slovenije lahko zahtevata od službe, da opravi posamezne zadeve iz svojega delovnega področja, ki
niso predvidene v njenem letnem delovnem programu.
Skupščina ustrezne družbenopolitične skupnosti lahko zahteva od organizacijske enote službe na svojem območju, da opravi posamezne zadeve iz svojega
delovnega področja, ki niso' predvidene v njenem letnem delovnem programu.
Ce bi bila z izvršitvijo zahtev iz prvega in drugega odstavka tega člena
ogrožena izvršitev nalog iz letnega delovnega programa službe oziroma iz letnega delovnega programa nj<ene organizacijske enote, mora tisti, ki to zahteva,
zagotoviti službi oziroma njeni organizacijski enoti za izvršitev takih zadev
potrebna sredstva in druge pogoje.
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Služba lahko na zahtevo organizacij združenega dela, družbenopolitičnih
skupnosti in interesnih skupnosti opravlja tudi revizijo finančnega in materialnega poslovanja ter kontrolira zakonitost in izvajanje splošnih aktov uporabnikov družbenih sredstev, ki se nanašajo na finančno in materialno poslovanje.
Kadar opravlja služba zadeve iz prvega odstavka tega člena in druge podobne zadeve kot so vodenje knjig, izvajanje samoupravnih sporazumov, izdelava informacij, analiz in podobno na zahtevo temeljnih in drugih organizacij
združenega dela in interesnih skupnosti, se plačilo in drugi pogoji dogovorijo
s pogodbo.
Ce je revizija iz prvega odstavka tega člena potrebna za izvrševanje nalog
službe, lahko opravlja služba revizijo tudi na lastno pobudo.
10. člen
Sredstva za izvrševanje nalog in zadev iz svojega delovnega področja si
služba zagotavlja z zaračunavanjem storitev.
11. člen
Služba in njene organizacijske enote dostavljajo skupščinam ustreznih
družbenopolitičnih skupnosti letne delovne programe in dajejo letna poročila
o svojem delu, če to zahtevajo, pa tudi poročila o izvrševanju posameznih nalog.
12. čl en
Služba naloži s svojo odločbo ukrepe v primerih, ki jih določa zvezni zakon,
kadar ugotovi nezakonito delitev družbenih sredstev ah kadar ugotovi, da se
uporabnik družbenih sredstev ni ravnal po samoupravnih sporazumih, družbenih dogovorih in svojih splošnih aktih, ki se nanašajo na njegovo finančno in
materialno poslovanje.
13. člen
Služba zagotavlja javnost svojega dela s tem, da poroča o svojem delu
skupščinam ustreznih družbenopolitičnih skupnosti in da obvešča zainteresirane
organe in organizacije o problemih in pojavih v poslovanju uporabnikov družbenih sredstev in s tem, da o svojem delu prek informacijskih sredstev obvešča
javnost.
14. člen
Delavci službe so dolžni varovati poslovno tajnost.
S splošnim aktom službe se določi, kateri dokumenti in podatki štejejo za
poslovno tajnost.
15. člen
Kadar je na predlog službe sprožen pred ustavnim sodiščem postopek za
presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov, uporablja služba v posameznih primerih sporni predpis do odločitve pristojnega ustavnega sodišča.
16. člen
Delavci službe imajo samoupravne pravice v skladu z ustavo, zakonom in
statutom službe.
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17. člen
Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, službe družbenega knjigovodstva v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah in skupna služba ne
plačujejo taks za spise in dejanja v postopkih pred sodišči in drugimi organi
in organizacijami v SR Sloveniji.
II. DELOVNO PODROČJE SLUŽBE
1. Evidenca
18. člen
Evidence .službe zajemajo poleg evidenc, ki imajo pomen za vso državo po
zveznem zakonu, tudi evidence, pomembne za SR Slovenijo, občine in druge
uporabnike družbenih sredsterv na njenem območju.
Služba zagotavlja podatke iz svojega delovnega področja, ki imajo pomen
za SR Slovenijo, občine in druge uporabnike družbenih sredstev v skladu z republiškimi predpisi.
V ta namen služba na svojem območju zbira, obdeluje in objavlja ter s tem
zagotavlja statistične in druge podatke o ustvarjanju, delitvi in uporabi družbenih sredstev, o stanju in gibanju družbenih sredstev, o gibanju osebne,
splošne, investicijske in druge potrošnje, o izvrševanju samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov, o uspešnosti poslovanja in gospodarskem položaju organizacij združenega dela in drugih uporabnikov družbenih sredstev,
o plačilni likvidnosti uporabnikov družbenih sredstev, o izvrševanju družbenih
obveznosti, podatke za bilanoo družbenih sredstev in finančnih računov in druge
podatke s tem v zvezi ter podatke, ki so potrebni za tekoče operativno spremljanje gibanja družbenih sredstev, za opravljanje kontrole, informativno-analitičnih in drugih zadev iz delovnega področja službe.
Služba opravlja v okviru svojega delovnega področja statistična raziskovanja v mejah načrta statističnih raziskovanj v SR Sloveniji.
19. člen
Evidenco in statistične podatke iz prejšnjega člena zagotavlja služba na
podlagi podatkov iz plačilnega prometa in podatkov, ki jih dobiva od uporabnikov družbenih sredstev, bank in iz drugih virov.
Sistem podatkov, ki jih služba zagotavlja v okviru statističnih raziskovanj
po republiških predpisih, mora biti usklađen s statističnimi standardi, z enotnim
sistemom žiro in drugih računov uporabnikov družbenih sredstev v službi z
vplačilnimi računi dohodkov proračunov, in skladov, ki jih določajo posebni
predpisi in s sistemom knjigovodskih evidenc pri uporahnikih družbenih
sredstev.
20. člen
Na podlagi svojih evidenc služba razporeja vplačane dohodke družbenopolitičnih skupnosti, skladov, interesnih skupnosti in drugih uporabnikov družbenih sredstev v rokih, določenih po posebnih predpisih.
50
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21. člen

Pri izdelavi sistema evidenc in statistike sodeluje služba z organi statistike
in družbenega planiranja.
Služba določa s tehničnimi navodili enotno metodologijo za zbiranje, obdelavo, prenos in objavo podatkov in za statistična raziskovanja, ki so pomembna
za SR Slovenijo, kolikor pri tem ne gre za podatke in statistična raziskovanja,
ki so pomembna za vso državo.
2. Spremljanje gospodarjenja z družbenimi sredstvi
(informativno analitične zadeve)
22. člen
V izvrševanju svojih nalog služba na svojem območju spremlja gospodarjenje z družbenimi sredstvi in izdeluje informacije in analize o ustvarjanju,
delitvi in uporabi družbenih sredstev ter o izpolnjevanju obveznosti, ki jih
uporabnikom družbenih sredstev nalagajo zakon in drugi predpisi.
Pri spremljanju gospodarjenja z družbenimi sredstvi temeljnih in drugih
organizacij združenega dela služba zagotavlja in analizira njihovo uspešnost
gospodarjenja, kreditno sposobnost, likvidnost, pri bankah pa tudi njihovo kreditno politiko glede na izvajanje smernice družbenega plana in gospodarsko
planske ukrepe. Kadar služba ugotovi negospodarno ali neuspešno gospodarjenje
z družbenimi sredstvi, seznani s sivojimi ugotovitvami samoupravne organe
ustrezne temeljne ali druge organizacije združenega dela in jim predlaga ukrepe
za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.
Služba spremlja izvajanje samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov, ki se nanašajo na finančno in materialno poslovanje ter o tem izdeluje
informacije in analize.
Služba izdeluje tekoče in periodične informacije in analize o pojavih in
problemih, ki jih opazi pri opravljanju svojih zadev pri organizacijah združenega dela in drugih organizacijah, ki se nanašajo na tekoča gospodarska gibanja,
investicijska vlaganja, na izvajanj>e ukrepov ekonomske politike, obremenjenost gospodarstva, gospodarjenje s skrbnostjo dobrega gospodarja, izpolnjevanje
medsebojnih obveznosti in drugo.
Služba izdeluje tekoče in periodične informacije in analize na osnovi podatkov v svojih evidencah, podatkov, ki jih dobi od uporabnikov družbenih
sredstev, podatkov iz zaključnih računov in obračunov poslovnih uspehov med
letom, ugotovitev v kontrolnem postopku in vpogleda v finančno materialno
poslovanje uporabnikov družbenih sredstev.
3. Plačilni promet
23. člen
Služba organizira in opravlja na svojem območju plačilni promet in blagajniško službo po določbah zveznega zakona.
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4. Kontrola
24. člen
Služba kontrolira zakonitost ustvarjanja, delitve in uporabe družbenih sredstev in skladnost ustvarjanja, delitve in uporabe teh sredstev s splošnimi akti
uporabnikov družbenih sredstev ter zagotavlja izvrševanje obveznosti, ki jih
zakon in na podlagi zakona izdani predpisi, samoupravni sporazumi in družbeni
dogovori nalagajo uporabnikom družbenih sredstev.
25. člen
Kontrola zakonitosti ustvarjanja, delitve in uporabe družbenih sredstev
obsega:
— kontrolo zakonitosti obračuna oelotnega dohodka in dohodka in sicer:
ugotavlj.anje celotnega dohodka in dohodka, obračunavanje amortizacije, ugotavljanje materialnih in drugih stroškov, ugotavljanje vrednosti sredstev in
njihovih virov, pravilnost z zakonom določenih izločitev iz dohodka, ugotavljanje in kritje morebitne izgube;
— kontrolo zakonitosti ustvarjanja in uporabe sredstev na način in v namene, koit to določajo predpisi in sicer: ustvarjanje in uporabo sredstev za investicije in izvajanje predpisov o zagotovitvi sredstev in plačil za investicije,
ustvarjanje in razpored sredstev družbenopolitičnih skupnosti in. njihovih
skladov, ustvarjanje sredstev posebnih družbenih skladov in sredstev interesnih
skupnosti, uporabo sredstev v posebne namene (regresi, premije, povračila, bonifikacije, obresti bankam, dotacije za posebne namene družbenopolitičnih skupnosti, sredstva, s katerimi so družbenopolitične skupnosti udeležene pri kritju
določenih obveznosti, obvezna rezerva bank, rezervni skladi organizacij združenega dela, skupne rezerve, obvezna proračunska rezerva, deponiranje sredstev
in drugo);
— kontrolo zakonitosti delitve in razpolaganja z družbenimi sredstvi, izvajanje splošnih aktov uporabnikov družbenih sredstev, ki se nanašajo na finančno
in materialno poslovanje, izvajanje samoupravnih sporazumov in družbenih
dogovorov in sicer: kontrola delitve dohodka po republiških predpisih o družbenem usmerjanju in delitvi dohodka, kontrola delitve dohodka in osebnih
dohodkov po samoupravnih sporazumih in družbenih dogovorih, kontrola delitve dohodka in osebnih dohodkov po splošnih aktih uporabnikov družbenih
sredstev, kontrola drugega razpolaganja z družbenimi sredstvi (osebni prejemki
v breme materialnih stroškov in izplačila iz sklada skupne porabe po samoupravnih sporazumih in družbenih dogovorih) in drugo.
26. člen
Kontrola zakonitosti izvrševanja obveznosti obsega kontrolo obračunov,
pravočasnosti in pravilnosti usmerjanja in vplačevanja dohodkov družbenopolitičnih skupnosti, skladov in interesnih skupnosti ter kontrolo izvrševanja
drugih obveznosti, ki jih zakon in na podlagi zakona izdani predpisi, samoupravni in družbeni dogovori nalagajo uporabnikom družbenih sredstev.
Služba mora kontrolo iz prvega odstavka tega člena organizirati in opravljati tako, da zagotovi redno in pravilno vplačevanje dohodkov družbenopolitičnim skupnostim, skladom in interesnim skupnostim.
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27. člen

Kontrolo zakonitosti ustvarjanja, delitve in uporabe družbenih sredstev in
kontrolo izvrševanja predpisanih obveznosti opravlja služba v obsegu in na
načiin kot to določajo predpisi, ki urejajo finančno in materialno poslovanje in
obveznosti uporabnikov družbenih sredstev in družbenopolitičnih skupnosti.
Kontrolo izvajanja samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov, ki
se nanašajo na usmerjanje delitve dohodka in osebnih dohodkov, opravlja služba
v obsegu, kot to določajo posebni predpisi.
I
28. člen
Revizijo opravlja služba na zahtevo uporabnikov družbenih sredstev, organov družbenopolitičnih skupnosti in po službeni dolžnosti, kadar ooeni, da je
to potrebno, ker so znaki, da obstojajo v poslovanju posameznega uporabnika
večje nepravilnosti ali finančne težave, ki se ne morejo ugotoviti oziroma razjasniti v kontrolnem postopku.
29. člen
Kontrolo pri uporabnikih družbenih sredstev opravlja služba z namenom,
da se prepriča o podatkih in dejstvih, ki jih v organizacijski enoti ni mogla
ugotoviti. Ko opravlja kontrolo pri uporabnikih družbenih sredstev, ugotavlja
služba po potrebi tudi razmere, pojave in probleme v organizacijah združenega
dela glede na izvajanje ukrepov ekonomske politike, gospodarjenje s skrbnostjo
dobrega gospodarja, toda vse le v zvezi z njihovim finančnim in materialnim
poslovanjem.
O ugotovitvah iz prejšnjega odstavka obvešča služba organe upravljanja
uporabnikov družbenih sredstev in pristojne organe družbenopolitičnih skupnosti ter predlaga potrebne ukrepe.
Ko opravlja kontrolo pri. uporabnikih družbenih sredstev, pregleduje služba
tudi, ali uporabniki vodijo v redu in isproti knjigovodstvene in druge predpisane
evidence in ali imajo v redu dokumentacijo o poslovnih dohodkih, kot to določajo posebni predpisi in splošni akti uporabnikov družbenih sredstev.
30. člen
Služba mora kontrolo iz svojega delovnega področja organizirati in opravljati tako, da zagotavlja tudi njen preventiven učinek z namenom, da se preprečujejo nezakonitosti in nepravilnosti.
31. člen
Inšpekcijo opravlja služba neposredno pri uporabnikih družbenih sredstev.
Pooblaščeni delavec službe je pri opravljanju inšpekcije samostojen in dela
le po zakonu in drugih predpisih.
Statut službe določa minimalno strokovno izobrazbo delavcev, ki so lahko
pooblaščeni za opravljanje inšpekcije.
32. člen
Služba pri opravljanju svojih kontrolnih nalog sodeluje tudi z organi notranje kontrole uporabnikov družbenih sredstev in z ustreznimi inšpekcijskimi
službami.
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33. člen
Služba opravlja kontrolo v celoti na način in po kontrolnem postopku, ki
ga določa zvezni zakon.
Odločbo, s katero se nalaga odprava ugotovljenih nezakonitosti, izda na
prvi stopnji predstojnik organizacijske enote službe, ki je vodila kontrolni postopek, ali kakšen drug njen pooblaščeni delavec.
O sporih o pristojnosti v kontrolnem postopku med organizacijskimi enotami službe odloča generalni direktor službe.
III. ORGANIZACIJA SLUŽBE
1. Organizacijske enote
34. člen
Organizacijske enote službe so centrala in podružnice.
35. člen
Centrala posluje pod imenom služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, centrala v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu centrala).
Sedež centrale je v Ljubljani.
36. člen
Podružnice se ustanavljajo za posamezna območja, kjer to terjajo potrebe
uporabnikov družbenih sredstev in občin.
Podružnica ima lahko za opravljanje določenih zadev v kraju svojega sedeža ali v krajih zunaj svojega sedeža izločene delovne enote (ekspoziture,
poslovalnice ipd.), ki so njeni notranji organizacijski deli.
37. člen
Statut službe natančneje določa način in pogoje za ustanavljanje, reorganizacijo in prenehanje organizacijskih enot, njihovo delovno področje, krajevno
pristojnost, notranjo organizacijo1 in medsebojna razmerja.
V skladu z določbami statuta .službe določajo organizacijske enote notranjo
organizacijo s svojimi splošnimi akti na način, ki zagotavlja učinkovito in kvalitetno opravljanje zadev službe.
2. Delovno področje organizacijskih enot
38. člen
Podružnice neposredno in po svojih izločenih delovnih enotah izvršujejo
na svojem območju vse zadeve iz delovnega področja službe, razen zadev, ki
spadajo po tem zakonu in startutu službe v delovno področje centrale.
39. člen
Centrala organizira in opravlja strokovne ter metodološke zadeve službe, ki
imajo pomen za vso' republiko ter sodeluje s službami družbenega knjigovodstva
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v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah in s skupno službo v izvrševanju
zadev iz delovnega področja službe, ki imajo pomen za vso državo.
Centrala kontrolira poslovanje in delo podružnic na svojem območju in
lahko opravlja tudi inšpekcijo in revizijo pri uporabnikih družbenih sredstev,
o čemer mora predhodno' obvestiti, podružnico.
3. Organi upravljanja službe in organizacijskih enot
40. člen
Službo opravljajo delavci, ki so v njej zaposleni, in sicer neposredno in
po svojih organih upravljanja.
41. člen
Organa upravljanja službe sta generalni direktor službe in svet delovne
skupnosti službe (v nadaljnjem besedilu: svet službe).
Organa upravljanja centrale sta generalni direktor službe in svet delovne
skupnosti centrale.
Organa upravljanja podružnice sta direktor podružnice in svet delovne
skupnosti podružnice.
Varianta : Organa upravljanja službe sta generalni direktor in svet
službe.
Svet službe sestavljajo predstavniki organizacijskih enot službe, predstavniki gospodarske zbornice SR Slovenije, predstavniki skupščine SR Slovenije
in predstavniki organov in organizacij, ki jih določi skupščina SR Slovenije.
Svet službe sprejema statut službe, program dela službe, določa tarifo za
storitve službe in opravlja druge zadeve, ki so določene s statutom službe.
Delovna skupnost organizacijske enote uresničuje pravice samoupravljanja
neposredno ali po svetu skupnosti delovne enote.
Opomba: če bo sprejeta ta varianta, bo treba ustrezno spremeniti tudi druge
določbe tega poglavja zakona.
42. člen
Generalnega direktorja službe imenuje in razrešuje skupščina SR Slovenije.
Generalni direktor službe ima namestnika, ki ga imenuje in razrešuje skupščina SR Slovenije.
Generalni direktor službe je tudi predstojnik centrale.
Če je generalni direktor odsoten ali zadržan, ga z vsemi pravicami in pooblastili /nadomestuje njegov namestnik.
Statut ah drug splošen akt službe določa, katere zadeve službe lahko generalni direktor prenese na svojega 'namestnika.
43. člen
Svet službe sestavljajo delegirani člani svetov delovnih skupnosti organizacijskih enot tako, da je vsaka organizacijska enota zastopana najmanj z enim
delegatom.
Člane svetov delovnih skupnosti organizacijskih enot volijo in odpoklicujejo
delavci organizacijske enote neposredno.
Način dela in odločanja svetov urejajo njihovi poslovniki.
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44. člen
Svet službe in generalni direktor sprejemata statut službe, letni delovni
program, letno poročilo o delu službe, zaMjučni račun in obračun poslovnega
uspeha med letom ter odločata o ustanavljanju in prenehanju podružnic.
Statut službe določa, o katerih drugih vprašanjih odloča svet službe samostojno ali skupaj z generalnim direktorjem.
45. člen
Generalni direktor službe vodi delo službe, jo predstavlja in zastopa, skrbi
za organizacijo njenega dela, izdaja strokovna navodila za opravljanje zadev po
republiških predpisih, predlaga postopek za presojo ustavnosti in zakonitosti
pred ustavnim sodiščem in opravlja druge zadeve, ki so po tem ali kakšnem
drugem zakonu, po statutu ali drugem splošnem aktu službe v njegovi pristojnosti.
Generalni direktor je za izvrševanje zadev iz delovnega področja službe
odgovoren skupščini SR Slovenije.
46. člen
Predstojnik organizacijske enote vodi delo organizacijske enote, jo predstavlja in zastopa, organizira zadeve iz njenega delovnega, poidročja in je odgovoren za njihovo izvrševanje, izdaja strokovna navodila za opravljanje zadev,
izvaja sklepe, smernice in odločitve sveta delovne skupnosti organizacijske enote
ter opravlja druge zadeve, ki so po tem ah kakšnem drugem zakonu, po statutu
ali drugem splošnem aktu službe ali splošnem aktu organizacijske enote v njegovi pristojnosti.
Predstojnik zastopa organizacijsko enoto v njenih premoženjskih razmerjih
v mejah sredstev, s katerimi organizacijska enota razpolaga.
Direktor podružnice je za delo in izvrševanje nalog in zadev iz delovnega
področja podružnice odgovoren generalnemu direktorju službe.
47. člen
Svet delovne skupnosti in predstojnik organizacijske enote sprejemata letni
delovni program, letno poročilo o delu organizacijske enote, zaključni račun
in obračun poslovnega uspeha med letom.
Statut službe določa, o katerih drugih vprašanjih odloča svet organizacijske
enote samostojno ah skupaj s predstojnikom.
48. člen
Direktorja podružnice imenuje in razrešuje generalni direktor službe v soglasju s svetom delovne skupnosti podružnice in skupščine občine, v kateri ima
podružnica sedež.
49. člen
Ce generalni direktor službe oziroma predstojnik organizacijske enote
spozna, da splošen ali posamičen akt sveta službe oziroma sveta delovne skupnosti organizacijske enote, izvzemši posamične akte in akte, glede katerih je za
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odločanje predvidena pristojnost sodišča, nasprotuje zakonu ali da posamičen
akt nasprotuje statutu službe ali njenemu drugemu splošnemu aktu oziroma
splošnemu aktu organizacijske enote, opozori na to svet službe oziroma svet
delovne, skupnosti organizacijske enote.
Če svet. službe oziroma svet delovne skupnosti organizacijske enote kljub
opozorilu vztraja pri svojem aktu, predlaga generalni direktor službe izvršnemu
svetu skupščine SR Slovenije, naj zadrži izvršitev akta sveta službe, predstojnik organizacijske enote pa svetu službe, naj zadrži izvršitev akta sveta
delovne skupnosti organizacijske enote.
Dokler na izdan akt,' s katerim se odloči o predlogu, se akt sveta službe oziroma sveta delovne skupnosti organizacijske enote, za katerega je bilo predlagano, naj se zadrži, ne more izvršiti.
4. Sredstva za delo
50. člen
Sredstva za izvrševanje nalog in zadev iz svojega delovnega področja si
služba zagotavlja z zaračunavanjem storitev, ki jih opravlja uporabnikom družbenih sredstev, občanom in civilno pravnim osebam v plačilnem prometu, z
zaračunavanjem storitev drugim uporabnikom družbenih sredstev, z zaračunavanjem nadomestil za posle, ki jih opravlja za potrebe družbenopolitičnih skupnosti, družbenih skladov in interesnih skupnosti, z dohodki za pogodbena
opravila in z drugimi dohodki.
Dohodek službe je tudi njena udeležba na sredstvih, ki jih zagotavlja federacija v svojem proračunu za naloge in zadeve, ki jih opravlja na svojem območju služba za organe federacije.
51. člen
Plačilo za storitve v plačilnem prometu določi služba s tarifo, ki je pod
družbeno kontrolo cen.
Plačila za druge storitve službe se obračunavajo po tarifi, ki jo določi
skupščina SR Slovenije s posebnim aktom.
Varianta : Plačila za druge storitve službe se obračunavajo po tarifi,
ki se določi z družbenim dogovorom, ki ga sprejmejo služba, izvršni svet skupščine SR Slovenije, gospodarska zbornica SR Slovenije, občine in interesne
skupnosti.
52. člen
Tarifa službe iz prejšnjega člena vsebuje plačila za zadeve in storitve vseh
njenih organizacijskih enot in delež, ki ga služba daje skupni službi.
53. člen
Storitve obračunava in zaračunava služba z računov uporabnikov storitev
oziroma s finančnih računov dohodkov družbenopolitičnih skupnosti, družbenih
skladov in interesnih skupnosti.
Naloge za plačila storitev uporabnikom družbenih sredstev izvršuje služba
iz denarnih sredstev uporabnikov na njihovih računih neodvisno od predpisanega vrstnega reda plačil z računov pri službi.
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Storitve v plačilnem prometu občanom in civilno pravnim osebam zaračunava služba v gotovini ob sami storitvi.
54. član
Iz dohodkov po tarifi službe in sredstev, ki jih zagotavlja federacija, mora
služba na svojem območju zagotoviti ustrezne pogoje za opravljanje nalog in
zadev, predpisanih po tem zakonu.
55. člen
Celotni dohodek in dohodek v službi se ugotavlja po predpisih, ki veljajo
za organizacije združenega dela.
56. člen
Statut ah drugi splošni akti službe natančneje določajo merila za udeležbo
organizacijskih enot pri dohodkih po tarifi službe ter druga vprašanja v zvezi
s sredstvi za delo.
5. Medsebojna razmerja organizacijskih enot
57. člen
Organizacijske enote so dolžne izvrševati zadeve, predvidene v letnem delovnem programu službe in svojih letnih delovnih programih in druge zadeve
iž svojega delovnega področja v mejah določb tega zakona po zahtevah republiških, občinskih in drugih organov in se ravnati po zveznih, republiških, občinskih in drugih predpisih, po navodilih skupne službe in generalnega direktorja službe.
58. člen
Če organizacijska enota ne izvršuje zadev po določbah tega zakona, jo
generalni direktor službe opozoiri na njeno dolžnost. Ce organizacijska enota
kljub opozorilu zadeve ne izvrši, odredi generalni dirtektor ustrezne ukrepe za
izvršitev zadeve.
59. člen
Pri izvrševanju zadev službe organizacijske enote medsebojno sodelujejo in
se zavzemajo za enotna stališča, ki so skupnega pomena za službo kot celoto.
6. Statut
60. člen
Statut službe podrobneje določa notranjo organizacijo službe, načela o
organizaciji organizacijskih enot, delovno področje organizacijskih enot in njihove medsebojne odnose, položaj in pravice delovnih ljudi v upravljanju organizacijskih enot in službe kot celote, pravioe in obveznosti organov upravljanja
v službi in njenih organizacijskih enotah, način ustvarjanja in delitve sredstev
za delo, delovna in druga notranja razmerja ter druga vprašanja, ki so pomembna za izvrševanje nalog in samoupravljanje v■ organizacijskih enotah
1
službe. ,
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IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
61. člen

Služba mora sprejeti svoj statut in ga predložiti v potrditev skupščini SR
Slovenije v šestih mesecih od dneva, ko zaične veljati ta zakon in v nadaljnjem
roku šestih mesecev uskladiti svojo organizacijo in splošne akte s tem zakonom
in statutom.
62. člen
Vprašanja, ki morajo biti po tem zakonu urejena s statutom službe, se lahko
do njegovega sprejetja urejajo s sklepi začasnega sveta delovnih skupnosti
službe družbenega knjigovodstva za -območje SR Slovenije, utainovljenega z
medsebojnim dogovorom organizacijskih enot službe, v soglasju z generalnim
direktorjem in v skladu s tem zakonom.
63. člen
Centrala in obstoječe podružnice z izločenimi delovnimi enotami (ekspoziture in poslovalnice) nadaljujejo delo pod iniovim imenom iz tega zakona.
64. člen
Določbe obstoječega statuta in drugih splošnih aktov službe družbenega
knjigovodstva in splošnih aktov organizacijskih enot, veljavne na dan. ko začne
veljati ta zakon, se uporabljajo do njihove uskladitve s tem zakonom in statutom službe, če niso v nasprotju s tem zakonom.
65. člen
Organizacijske enote službe, ki so prejele posojilo iz skupnega poslovnega
sklada službe družbenega knjigovodstva, morajo neodplačana sredstva posojila
vplačevati na poseben račun skupnih sredstev pri centrali.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se lahko uporabljajo za graditev in rekonstrukcijo poslovnih zgradb in prostorov ter za nakup tehničnih sredstev za
avtomatsko obdelavo podatkov.
66. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.

OBRAZLOŽITEV
Sprejetje republiškega zakona o SDK v SR Sloveniji je logična in nujna
posledica nastalih ustavnih sprememb na področju našega družbenoekonomskega
in političnega sistema in novih ustavno urejenih odnosov ter večje izvirne zakonodajne pristojnosti in s tem povezane družbene odgovornosti republik in avtonomnih pokrajin.
Konkretne spremenjene določbe o SDK v dopolnilih zvezne ustave in pa
povsem nove ustavnopravne določbe o SDK v XXXIX. ustavnem amandmaju
ustave Socialistične republike Slovenije neposredno zahtevajo, da se tudi zakonodaja o SDK formalno in materialno pravno uskladi s sprejetimi ustavnimi
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spremembami tj. z ustavnimi amandmaji zvezne ustave in ustavnimi amandmaji naše republiške ustave.
Po prejšnjih določbah zvezne ustave, veljavnih do sprejetja zveznih ustavnih amandmajev, je bila zakonodaja a SDK kot enotni in samostojni organizaciji, ki je opravljala evidenco in kontrolo nad razpolaganjem z družbenimi
sredstvi ter kontrolo nad izpolnjevanjem obveznosti delovnih in drugih samoupravnih organizacij, izrecno v popolni pristojnosti federacije, v katere izključno pristojnost je spadalo tudi organiziranje SDK in kontrola nad njenim
delom.
Z amandmaji zvezne ustave in amandmajem republiške ustave je SDK
v svojem delovnem področju kljub spremenjenim in novim formulacijam zadržala vse dosedanje osnovne družbene funkcije, ki jih je ves čas svojega obstoja že opravljala, tj. plačilni promet v državi, evidenco, informativno analitično delo in kontrolo. SDK pa ni več enotna organizacija v organizacijskem
pogledu in tudi določanje njenega družbenega delokroga in dela ni več v izključni pristojnosti federacije. Ustavni amandma XXX zvezne ustave določa,
da je federacija pristojna še za urejanje plačilnega prometa v državi in za
urejanje in organiziranje zbiranja in obdelave le tistih statističnih in drugih
podatkov o ekonomskih in drugih pojavih, ki imajo pomen za vso državo, da pa
sicer določa le še načela za delovanje SDK.
Ustrezno zveznim ustavnim amandmajem, kolikor konkretno urejajo ali
zadevajo delo in organizacijo SDK, določa XXXIX. amandma slovenske ustave
o SDK:
»Služba družbenega knjigovodstva zagotavlja v skladu z zakonom evidenco
o ustvarjanju, delitvi in uporabi družbenih sredstev; nadzoruje zakonitost
ustvarjanja, delitve in uporabe družbenih sredstev ter zagotavlja izvrševanje
obveznosti, ki jih zakon in na podlagi zakona izdani predpisi, samoupravni
sporazumi ali družbeni dogovori nalagajo uporabnikom družbenih sredstev.
Služba družbenega knjigovodstva je dolžna spremljati gospodarjenje z družbenimi sredstvi in izpolnjevan jem družbenih obveznosti ter obveščati organizacije združenega dela, organe republike, občin in druge uporabnike družbenih
sredstev o> svojih ugotovitvah in opozarjati na potrebo ukrepanja.
Plačilni promet v republiki opravlja služba družbenega knjigovodstva v
skladu z zveznim zakonom.
Z zakonom se lahko naložijo službi družbenega knjigovodstva tudi druge
naloge, ki jih glede na svojo organizacijo in usposobljenost lahko opravi.
Služba družbenega knjigovodstva posluje po zakonu in je pri svojem delu
samostojna.«
Spremenjenim določbam zvezne ustave o SDK in ustavnim spremembam
je sledil že sprejeti novi zvezni zakon o SDK (Ur. 1. SFRJ št. 5/72), ki delovanje
SDK pri izvrševanju njenih družbenih nalog le načelno ureja, z izjemo plačilnega prometa, opravljanja določenih zadev službe, ki imajo pomen za vso
državo in kontrolnega postopka ter računsko upravnega spora in določb o
skupni službi.
Podrobnejša ureditev nalog službe po njenih funkcijah z možnostjo razširitve njene stvarne pristojnosti glede na njene dosedanje pristojnosti in njena
organizacija pa je v zakonodajni pristojnosti republik in avtonomnih pokrajin.
Zvezni zakon o SDK opredeljuje službo, pod tem pojmom pa je razumeti
službe v republikah in službi v avtonomnih pokrajinah ter službo v federaciji,
kot samostojno organizacijo, ki opravlja zadeve splošnega družbenega pomena
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in ima javna pooblastila, določena z zakonom. Novi zvezni zakon o SDK izhaja
s stališča, da bodo republike in avtonomni pokrajini s svojimi zakoni o SDK
določile status, delovno področje in organizacijo službe v republikah in avtonomnih pokrajinah ustrezno svojim potrebam in razmeram, te pa s svojimi
statuti skladno- z republiškimi in pokrajinskimi zakoni podrobneje in po svojih
potrebah in razmerah opredelile zadeve in naloge službe po nj^enih funkcijah,
način in metodo svojega dela, notranjo organizacijo, organe upravljanja in vodenje, status organizacijskih in izločenih delovnih enot ter medsebojna razmerja,
financiranje, samoupravne pravice delovnih ljudi in druga notranja vprašanja
v teh službah. Na drugi strani pa izhaja zvezni zakon s stališča, da zagotovi
enotno izvrševanje plačilnega prometa in vseh drugih nalog in zadev službe
iz njene ustavnopravne stvarne pristojnosti, kolikor gre pri tem za delovno
področje službe na podlagi zveznih predpisov, tj. za zadeve, ki imajo pomen
za vso državo, ker te posle opravlja tako skupna služba kot služba v republikah
in avtonomnih pokrajinah po svojih organizacijskih enotah. Novi zvezni zakon
o SDK je torej uzakonil koncept decentralizirane organizacije službe ob sočasni
horizontalni in vertikalni povezanosti služb v republikah in avtonomnih pokrajinah in skupne službe pri izvrševanju tistih njenih funkcij iz delovnega
področja službe, ki so skupnega pomena za vso državo in naj zagotovijo enakopraven. položaj temeljnih in drugih organizacij združenega dela, družbenopolitičnih skupnosti in drugih uporabnikov družbenih sredstev in učinkovito izvajanje zveznih predpisov na celotnem državnem ozemlju ter enotnem jugoslovanskem trgu.
Vsemu zgoraj navedenemu sledi tudi osnutek zakona o službi družbenega
knjigovodstva v SR Sloveniji. Pri tem so se pri izdelavi osnutka upoštevala
določena dogovorjena stališča vseh služb v SFRJ, z namenom, da se v določeni
potrebni meri zagotovi enotno izvrševanje funkcij, ki imajo pomen za vso.
državo kakor tudi osnovna enotnost v .organiziranju službe, ki je potrebna
predvsem zaradi enotnega izvrševanja plačilnega prometa v državi.
Ker se materija s področja dela SDK po novi ustavni ureditvi ureja z zveznim in republiškim zakonom, je bilo .osnovno vodilo pri sestavi osnutka zakona,
da se določbe zveznega zakona ne ponavljajo v osnutku republiškega zakona in
so ponovitve, ki zadevajo delokrog evidence in informativno analitične zadeve,
le navidezne, ker zadevne določbe v osnutku urejajo, to materijo le z vidika
republiških oiziroma lokalnih potreb, medtem ko se analogne določbe zveznega
zakona o SDK nanašajo izključno na zadeve, ki imajo pomen za vso državo.
Osnutek opredeljuje službo kot samostojno in enotno organizacijo, ki ni
organ nobene družbenopolitične skupnosti, ampak je neodvisna organizacija
naše samoupravne družbe oziroma vseh samoupravnih struktur, ki svoje funkcije opravlja predvsem v interesu temeljnih in drugih organizacij združenega
dela, samoupravnih interesnih skupnosti • pa tudi v splošnem družbenem interesu za družbenopolitične skupnosti in asociacije organizacij združenega dela.
Pri tem služba nima nobenih lastnih poslovnih interesov pri izvrševanju svojih
družbenih funkcij, saj služi le interesom združenega dela.
Osnutek zakona ima štiri poglavja. _
Prvo poglavje vsebuje splošne določbe, ki temeljijo na dogovorjenih skupnih
stališčih služb. Svojstvo pravne osebe ima le služba v republiki kot celota;
medtem ko organizacijske enote (podružnice in centrala) tega svojstva nimajo.
Drugo poglavje obravnava delovno področje po posameznih funkcijah. Del
o evidenci in spremljanju gospodarjenja z družbenimi sredstvi (informativno-
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analitične zadeve) podrobneje ureja vsebino dela teb dveh osnovnih funkcij
služb z vidika republiških in lokalnih potreb združenega dela. Poseben poudarek
se daje spremljanju uspešnosti gospodarjenja nosilcev združenega dela (uporabnikov) z družbenimi sredstvi', njihove kreditne sposobnosti in likvidnosti, pri
bankah pa tudi spremljanju njihove kreditne politike glede na smernice družbenega plana in gospodarsko planske ukrepe.
V delu o kontroli osnutek sledi določbam prejšnjega zveznega zakona o SDK
in v zvezi s priporočili skupščine SR Slovenije razširja delokrog kontrolne pristojnosti službe tudi na revizijo finančno materialnega poslovanja in kontrolo
splošnih aktov uporabnikov družbenih sredstev, kolikor zadevajo njihovo
finančno materialno poslovanje oziroma izvajanje teh splošnih aktov. Podrobnejše določbe v tem delu bodo tudi, kot že doslej, odpravile dvome o stvarni
pristojnosti službe na tem področju njenega dela.
Določbe o organizaciji službe v vseh delih tretjega poglavja osnutka urejajo
že doseženo stopnjo samoupravnih odnosov tako glede vprašanj organizacijskih
enot, delovnega področja organizacijskih enot, organov upravljanja, sredstev za
delo in medsebojnih razmerij organizacijskih enot, v službi. Pri tem osnutek
ureja samoupravne odnose okvirno, statutu pa prepušča njihovo podrobnejšo
ureditev.
V četrtem poglavju prehodne in končne določbe urejajo prehod službe na
novo zakonsko ureditev.
POROČILA
Začasna komisija enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev vprašanj
s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti je na svoji seja dne 27. oktobra 1972 obravnavala osnutek zakona o službi družbenega knjigovodstva, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
V načelni razpravi je začasna komisija ugotovila, da je osnutek zakona
v skladu s sprejetimi ustavnimi amandmaji k zvezni in republiški ustavi, kakor
tudi z dogovorjenimi stališči vseh služb družbenega knjigovodstva v SFRJ.
V obravnavi po členih je dala začasna komisija naslednje pripombe k
osnutku zakona:
K 41. členu : sprejme naj se osnovno besedilo in ne varianta.
Začasna komisija je menila, da je imenovanje različnih predstavnikov v
svet službe nepotrebno, ker je vpliv družbe na delo službe družbenega knjigovodstva že zagotovljen z določbami v predhodnih členih (7., 13. in 42. člen).
K 51. členu: sprejme naj se osnovno besedilo in ne varianta.
Po mnenju začasne komisije bi variantni predlog povzročil precej tehničnega in administrativnega dela, če bi morala služba družbenega knjigovodstva
sklepati s številnimi koristniki družbeni dogovor glede plačil za druge storitve.
Začasna komisija predlaga enotnemu zboru delovnih skupnosti, da sprejme
osnutek zakona o službi družbenega knjigovodstva skupaj z obema pripombama.
Za svojega poročevalca je začasna komisija imenovala poslanca Staneta
Pungerčarja.
Št.: 023-119/72
Ljubljana, 2. 11. 1972
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Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 69. seji 6. novembra
1972 obravnaval osnutek zakona o službi družbenega knjigovodstva, ki ga je
skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
V načelni razpravi odbor ni imel pripomb, iz razprave po členih pa predlaga naslednje dopolnitve oziroma spremembe:
k 1.členu: v deveti vrsti naj se črta beseda »drugim«;
k 3. členu: v drugem odstavku naj se za besedo »imenom« postavi
dvopičje in nato v narekovaju navede uradni naziv;
k 12. č 1 e n u : v razpravi je bil dan predlog, da bi se v drugi vrsti za
besedo »delitev« dodalo besedilo »in uporabo«, vendar je bilo dano pojasnilo,
da je uporaba zajeta že v zveznem zakonu v tretjem odstavku 13. člena;
k 18. členu : četrti odstavek naj se spremeni, tako da se glasi: »Služba
zagotavlja v okviru svojega delovnega področja statistične podatke v mejah
načrta statističnih raziskovanj v SR Sloveniji.«;
k 35. členu : v prvi vrsti naj se za besedo »imenom« postavi dvopičje
in nato v narekovaju navede uradni naziv službe;
k 41. členu : varianta naj se črta;
k 51. členu : varianta naj se črta, ker bi uzakonitev le-te povzročila
težave, neenotnost, dolgotrajnost reševanja vprašanja itd.
Odbor predlaga zboru, da sprejme osnutek zakotna ter da se pri izdelavi
predloga zakona upoštevajo predlogi odbora.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Matevža Lubeja.
St.: 023-119/72
Ljubljana, 1. 11. 1972

Odbor za finance gospodarskega zbora je na seji dne 26. oktobra 1972 obravnaval osnutek zakona o službi družbenega knjigovodstva, ki ga je skupščini
SR Slovenije poslal v obravnavo izvršni svet.
Odbor je uvodoma ugotovil, da je osnutek zakona pripravljen na podlagi
XXXIX. amandmaja k ustavi SR Slovenije, določil zakona o službi družbenega
knjigovodstva (Uradni list SFRJ, št. 5/72), kakor tudi dogovorjenih stališč vseh
služb družbenega knjigovodstva v SFRJ.
V načelni obravnavi člani odbora niso imeli pripomb niti predlogov za spremembo osnutka zakona.
V obravnavi po členih pa je odbor sprejel naslednje pripombe in predloge
za spremembo osnutka zakona:
K 1. č 1 e n u : Odbor predlaga, da se zaradi preglednosti člen razdeli v najmanj dva stavka oziroma dva odstavka.
K 41. členu : Odbor predlaga, da se sprejme osnovno besedilo in ne
varianta.
Odbor je menil, da je imenovanje predstavnikov gospodarske zbornice,
skupščine SR Slovenije in predstavnikov organizacij, ki jih določi skupščina
SR Slovenije v svet službe, nepotrebno. Odbor je bil namreč mnenja, da je
vpliv družbe na delo službe družbenega knjigovodstva zagotovljen z določbami
prehodnih členov, zlasti pa z določbo 7. člena, ki predvideva obvezno dostavljanje letnih delovnih programov, kakor tudi iz člena 13, v katerem je predvideno obvezno poročanje službe o delu skupščinam družbenopolitičnih skup-
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nosti. K temu je treba dodati še to, da generalnega direktorja imenuje in
razrešuje skupščina SR Slovenije (42. člen).
K 51. č 1 e n u : Odbor predlaga, da se sprejme osnovno besedilo in ne
varianta.
V razpravi je bilo postavljeno tudi vprašanje, ali ne bi kazalo v osnutek
zakona (npr. kot poseben odstavek v 22. člen) vključiti obvezno sestavljanje
informacij in analiz o gospodarjenju z družbenimi sredstvi, še posebej' v delovnih
organizacijah, v katerih je koncentrirana finančna in gospodarska moč naše
republike (poslovne banke, zavarovalnice, poslovna združenja, vključno gospodarska zbornica, elektrogospodarstvo, zunanjetrgovinska podjetja, stanovanjska
podjetja), kar bi sicer bilo v skladu s. politiko povečanega vpliva samoupravne
baze v teh delovnih organizacijah. Predstavnik predlagatelja pa je menil, da
taka razširitev ne bi bila potrebna, glede na to, da so take naloge službi lahko
dajo z letnimi programi dela. Glede na to, da je osnutek zakona o davku iz
dohodka temeljnih organi2acij združenega dela, s katerim so pred službo postavljene nove naloge, šele v razpravi oziroma je v toku priprava predloga
tega zakona, je odbor menil, da bi kazalo v osnutek zakona o službi družbenega
knjigovodstva v SR Sloveniji, vključiti eventualno tudi te naloge.
Odbor predlaga pristojnima zboroma, da pri obravnavi osnutka zakona
upoštevata tudi mnenja in stališča, ki jih je dal odbor.
St.: 023-119/72
Ljubljana, 31. 10. 1972

Komisija za družbeno nadzorstvo skupščine SR Slovenije je na seji 10. novembra 1972 obravnavala osnutek zakona o službi družbenega knjigovodstva,
ki ga je skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet.
V načelni razpravi je komisija ugotovila, da so v osnutku zakona smiselno
upoštevana stališča do nekaterih vprašanj službe družbenega knjigovodstva, ki
sta jih na predlog komisije za družbeno nadzorstvo sprejela republiški zbor na
seji 4. deoembra 1970 in gospodarski zbor na seji dne 10. decembra 1970.
Razprava je zadevala predvsem realizacijo predloga komisije, ki ga je ponovila 10. julija 1972, ob obravnavi informacije o nekaterih pojavih kršitev
predpisov v gospodarskih organizacijah. Po tem predlogu naj se devizni računi
uporabnikov družbenih sredstev prenesejo z vseh poslovnih bank na SDK, na
katero naj se prenese tudi devizna dokumentarna kontrola v zvezi s kontrolo
uvoza in izvoza, katero sedaj ne opravlja dovolj učinkovito narodna banka
Jugoslavije.
Ta razširitev kontrolne funkcije SDK se je pokazala kot nujna predvsem
v zvezi z odkrivanjem kršitev predpisov na področju zunanjetrgovinskega poslovanja. Ta kontrola je namreč lahko učinkovita, če imajo kontrolni organi
vpogled nad celotnim finančnim materialnim poslovanjem organizacije, ki
opravlja zunanjetrgovinske posle.
Za razširitev te pristojnosti službe je pristojna zvezna skupščina. Sicer ni
odporov, da bi se odpravil sedanji dualizem v opravljanju družbenih kontrolnih
funkcij po različnih organih, vendar je potrebno službo za to kontrolo še
ustrezno strokovno in kadrovsko usposobiti.
Komisija je ugotovila, da so bili doslej delovni odnosi med SDK in komisijo
zelo dobri in so potekali v smislu 6., 7. in 9. člena osnutka zakona. Predvsem
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informacije oziroma analize službe, so omogočale, da je komisija lahko sprejemala konkretne predloge oziroma stališča v zvezi z obravnavanimi konkretnimi zadevami.
Komisija se strinja z osnovnim tekstom 41. in 51. člena osnutka zakona.
Komisija je za poročevalca določila Franca Svetelja.
5t.: 023-119/72
Ljubljana, 13. 11. 1972

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 30.
oktobra 1972 obravnavala osnutek zakona o službi družbenega knjigovodstva,
ki ga je skupščini predložil v obravnavo izvršni svet.
V načelni razpravi je bilo uvodoma ugotovljeno, da je osnutek zakona
potreben in da ima pravni temelj v XXXIX. amandmaju k ustavi SR Slovenije.
Spremenjene določbe o službi družbenega knjigovodstva v ustavnih amandmajih
zahtevajo, da se tudi zakonodaja na tem področju uskladi s sprejetimi ustavnimi amandmaji. Do sprejetja ustavnih amandmajev je bila zakonodaja o službi
družbenega knjigovodstva izključno v pristojnosti federacije, medtem ko po
sprejetju le-teh spada v zvezno pristojnost le plačilni promet v državi, opravljanje določenih zadev službe, ki imajo pomen za vso državo, kontrolni postopek in računsko-upravni spor. Podrobnejša ureditev nalog in organizacija
službe družbenega knjigovodstva pa je v pristojnosti republik in avtonomnih
poktnajin. Nadalje je bilo ugotovljeno, da osnutek zakona, poleg z ustavo opredeljenih nalog, uvaja še novo nalogo službe družbenega knjigovodstva in sicer
nadzor nad izvajanjem splošnih aktov uporabnikov družbenih sredstev, kolikor
zadevajo finančno in materialno poslovanje. S tem se razširja stvarna pristojnost
službe tudi na tem področju njenega dela.
V nadaljevanju razprave je bilo opozorjeno, da v zakonskem osnutku ni
jasne razmejitve med opravljanjem kontrole in inšpekcije, saj se oba inštituta
medsebojno prepletata. Prav tako bi bilo treba natančneje razmejiti revizijo
in revizijski postopek kot izcedno nalogo, ki jo opravi služba družbenega
knjigovodstva na zahtevo uporabnikov družbenih sredstev, družbenopolitičnih
skupnosti in drugih ter po uradni dolžnosti, kadar so pri posameznih uporabnikih večje nepravilnosti, ki se ne morejo ugotoviti oziroma razjasniti v kontrolnem postopku. Zaradi navedenih pomanjkljivosti pa naloge službe družbenega knjigovodstva na tem področju niso dovolj opredeljene. Kaže se potreba
po natančnejši opredelitvi kontrole, inšpekcije in revizije in določitvi, kdaj
služba družbenega knjigovodstva pri uporabnikih, družbenih sredstev opravlja
kontrolo, inšpekcijo in revizijo in kdo lahko izvaja inšpekcijo in revizijo. Komisija je poudarila, da so bile te zadeve že v dosedanji zakonodaji o službi
družbenega knjigovodstva pomanjkljivo urejene, da pa bi jih bilo treba zaradi
sistemske ureditve v republiškem zakonu natančno določiti.
Pri podrobni obravnavi po členih je komisija sprejela naslednje pripombe,
mnenja in predloge:
K l.členu : Ker med naštetimi uporabniki družbenih sredstev niso navedena društva, ki so tudi uporabniki družbenih sredstev, bi bilo po mnenju
komisije umestno na ustreznem mestu v tem členu dodati besedilo »in druge
organizacije«. S tako dopolnitvijo je omogočeno, da služba družbenega knjigo-

Priloge

801

vodstva opravlja zadeve iz svoje pristojnosti tudi za vse ostale uporabnike družbenih sredstev.
K 2. č 1 e n u : Določbo tega člena je potrebno uskladiti z XXXIX. ustavnim amandmajem k republiški ustavi v tem smislu, da se določijo naloge in
funkcije službe družbenega knjigovodstva po takšnem vrstnem redu, kot je
določen v amandmaju. V tem se kaže pomembnost posameznih nalog, ki jih
služba opravlja oziroma njihova prioriteta, drugačen pristop pa bi bilo potrebno
širše obrazložiti.
K 5. č 1 e n u : V tretji vrsti naj se kot nepotrebna črta beseda »pristojnih«.
K 8. č 1 e n u : V tretji vrsti prvega odstavka in četrti vrsti drugega odstavka naj se besedi »ki niso« nadomestita z besedami »tudi če niso«. Skupščina
SR Slovenije in njen izvršni svet lahko zahtevata od službe, da opravi posamezne
zadeve tudi če niso zajete v njenem programu, so pa sicer v skladu z vlogo
službe družbenega knjigovodstva.
K 9. členu: V četrti vrsti prvega odstavka naj se besedilo »kontrolira
zakonitost in izvajanje« nadomesti z besedilom »kontrolo izvajanja«. Služba
družbenega knjigovodstva lahko opravlja le kontrolo izvajanja splošnih aktov,
ki se nanašajo na finančno in materialno poslovanje uporabnikov družbenih
sredstev, medtem ko je nadzor nad zakonitostjo teh aktov v pristojnosti drugih
organov. Po mnenju komisije bi kazalo bolj precizirati to pristojnost službe
družbenega knjigovodstva oziroma navesti primere, na katere se nanaša 15. člen.
K 11.členu: V prvi vrsti naj se beseda »dostavljajo« nadomesti z besedo
»predložijo«. Predlagana sprememba je redakcijskega značaja.
K 23. člen u : Po mnenju komisije ni potrebno navajati, da služba organizira in opravlja plačilni promet na svojem območju, zato naj se besedilo »na
svojem območju« črta.
K 28. členu: Določba tega člena vsebinsko ne sodi med določbe, ki
govore o kontroli, zato naj se prenese na drugo ustreznejše mesto v osnutku
zakona.
Beseda »službeni« v tretji vrsti naj se nadomesti z besedo »uradni«. Pripomba je redakcijskega značaja.
Nadalje je komisija v zvezi s tem členom poudarila, da med predlagatelji
zahteve za revizijo niso navedena sodišča. Predlagatelj naj prouči, ali ne bi
bilo umestno, da bi v tem členu posebej omenili tudi sodišča.
K 31. in 33. členu : Prvi odstavek 31. člena naj se dopolni v tem smislu,
da je pooblaščeni delavec službe pri opravljanju inšpekcije dolžan delati tudi
po splošnih aktih.
V drugem odstavku 31. člena bi bilo po mnenju komisije treba določiti,
da morajo imeti minimalno strokovno izobrazbo tudi delavci, ki so pooblaščeni
za opravljanje kontrole in revizije. Nadalje je komisija menila, da bi bilo
umestno v zakonu določiti za pooblaščene delavce službe minimalno strokovno
izobrazbo. Tudi drugi zakoni, ki obravnavajo inšpekcijske in podobne službe,
določajo pogoje glede minimalne strokovne izobrazbe za posamezne inšpektorje oziroma za druge pooblaščene osebe.
V skladu z ugotovitvami v načelni razpravi pa je komisija opozorila, da
sta oba člena nejasna. Vloga inšpekcije je v tem zakonu kot tudi v zveznem
zakonu o službi družbenega knjigovodstva pomanjkljivo opredeljena. To ni
tipična inšpekcija, ker ni viden delokrog, ki ga inšpektor opravlja. Odločbe
o ugotovljenih nepravilnostih pa izdaja predstojnik organizacijske enote službe.
Razmejiti bi bilo treba tudi kontrolni in revizijski postopek. Kontrola je namreč
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redni postopek, ki ga služba stalno opravlja, medtem ko je revizija izredni postopek, ki se opravlja občasno.
K 41. členu : Komisija se v razpravi (ni opredelila glede sistema upravljanja. ki je predlagan v tem členu in varianti. Predlagala je, naj predlagatelj
to vprašanje temeljito prouči, pri čemer naj upošteva, da je služba družbenega
knjigovodstva samostojna., neodvisna in enotna (Organizacija, ki svojo funkcijo
opravlja v interesu organizacij združenega dela, samoupravnih interesnih skupnosti, družbenopolitičnih skupnosti in drugih organizacij, in da mora biti pri
delu službe prisoten širši družbeni interes. V zvezi s tem se je komisija bolj
zavzemala za skupni organ, kjer bi sodelovali tudi predstavniki družbene
skupnosti.
K 49. členu : V četrti vrsti naj se črtata besedi »in akte«, v četrti ih
peti vrsti pa naj se besedilo »glede katerih je za odločanje predvidena pristojnost sodišča« ustrezno preoblikuje. Pripombi sta redakcijskega značaja.
K 51. členu : Po mnenju komisije je možno več rešitev glede vprašanja
plačil za storitve službe družbenega knjigovodstva, razen za stroške v plačilnem
prometu, ki so; pod družbeno kontrolo cen po zakonu o ureditvi nekaterih
vprašanj družbene kontrole cen v SR Sloveniji (Ur. 1. SRS, št. 37/72). Po
mnenju komisije ni umestna rešitev v drugem odstavku tega člena, da se plačila
za storitve službe družbenega knjigovodstva za vse uporabnike obračunavajo po tarifi, ki jo določa skupščina SR Slovenije. Ustrezneje bi bilo predvideti družbeni dogovor med službo družbenega knjigovodstva in družbenopolitičnimi skupnostmi ter drugimi uporabniki družbenih sredstev glede tarife za
opravljene storitve (interesne skupnosti, občine itd.) oziroma če bi se posli inšpekcije posebej natančno ugotovili, bi se ta opravila financirala tudi iz proračuna, tako kot stroški za vse ostale inšpekcije, ki so- državni organi.
K 59. členu : V drugi vrsti je neustrezen izraz »se zavzemajo«, zato naj
se nadomesti z drugo ustrezno besedo-.
K 63. č 1 e n u : Določba tega člena naj se črta. Že po dosedanji organizacijski strukturi so bile enote, službe družbenega knjigovodstva centrala in podružnice. Ker zakon ne uvaja novih imen za organizacijske enote, je taka določba nepotrebna.
K 64. č 1 e n u : Določba tega člena naj se kot nepotrebna črta. V zakonu
ni treba posebej navajati, da se določbe statuta in drugih splošnih aktov službe
družbenega knjigovodstva in njenih organizacijskih enot uporabljajo do njihove
uskladitve s tem zakonom, kolikor niso -z njim v nasprotju.
St.: 023-119/72
Ljubljana, 31. 10. 1972
PREDLOG ZAKONA
o volitvah in odpoklicu članov predsedstva Socialistične federativne republike
Jugoslavije iz Socialistične republike Slovenije
1. čle n
Člani predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije iz Socialistične republike Slovenije so predsednik skupščine SR Slovenije, ki je član
predsedstva po svojem položaju, in dva člana, ki se volita.
S tem zakonom se določajo načela postopka za volitve in odpoklic dveh
članov predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki se volita.
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2. člen
Člane predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije voli in odpokliče skupščina SR Slovenije na skupni seji vseh zborov.
Za člane predsedstva je lahko izvoljen vsak občan, ki ima splošno volilno
pravico.
3. člen
Kandidate za člana predsedstva predlaga in predlog liste kandidatov
sprejme republiška konferenca socialistične zveze delovnih ljudi Slovenije na
svoji seji.
V predlog liste kandidatov je sprejet vsak kandidat, za katerega je glasovala večina vseh članov republiške konference socialistične zveze.
4. člen
Republiška konferenca socialistične zveze pošlje predlog liste kandidatov
vsem občinskim konferencam socialistične zveze.
5. člen
Občinske konference socialistične zveze obravnavajo na svojih sejah predlog
liste kandidatov republiške konference in določijo svoje liste kandidatov.
Zaradi določitve svoje liste kandidatov mora občinska konferenca glasovati
o vsakem kandidatu, ki ga je predlagala republiška konferenca ter o morebitnih
drugih kandidatih, ki jih na seji predlagajo člani občinske konference ob podpori najmanj deset drugih članov občinske konferenoe.
V listo kandidatov občinske konference socialistične, zveze je sprejet vsak
kandidat, za katerega je glasovala večina vseh članov občinske konference.
Občinska konferenca socialistične zveze pošlje svojo listo kandidatov republiški konferenci socialistične zveze.
6. člen
Po prejemu list kandidatov občinskih konferenc glasuje republiška konferenca socialistične zveze delovnih ljudi o kandidatih, ki jih je sprejela v svojo
listo najmanj tretjina občinskih konferenc socialistične zveze; izmed teh je
v listo kandidatov za člane predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki jo predlaga republiška konferenca socialistične zveze, sprejet vsak
kandidat, za katerega je glasovala večina vseh članov republiške konference
socialistične zveze.
7. člen
V listi kandidatov za člane predsedstva, ki jo predlaga republiška konferenca socialistične zveze, mora biti najmanj toliko kandidatov, kolikor je treba
voliti članov predsedstva. Ce se po kandidacijskem postopku iz 3. do 6. člena
tega zakona ne dobi najmanj toliko kandidatov za člane predsedstva, kolikor
jih je treba izvoliti, se kandidacijski postopek za manjkajoče kandidate ponovi.
8. člen
Glasovanje o kandidatih v republiški konferenci in v občinskih konferencah
socialistične zveze je tajno.
O glasovanju se piše zapisnik, ki mora obsegati bistvene podatke o glasovanju po prejšnjem odstavku.
51»
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Republiška konferenca socialistične zveze predloži listo kandidatov za člane
predsedstva skupščini SR Slovenije najmanj 15 dni pred dnem, do katerega
je treba izvoliti člane predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije.
Lista mora biti obrazložena; iz obrazložitve mora biti razviden potek opravljenega kandidacijskega postopka.
Listi je treba priložiti zapisnike glasovanja o kandidatih in pismene izjave
kandidatov, da sprejmejo kandidaturo.
10. člen
Volitve članov predsedstva se lahko opravijo, če je na seji navzoča večina
poslancev vsakega zbora.
Pred pričetkom glasovanja lahko predstavnik republiške konference socialistične zveze obrazloži predlog liste socialistične zveze in navede razloge, ki
so vplivali na izbiro kandidatov.
11. člen
Glasovanje vodi predsednik skupščine Socialistične republike Slovenije.
Glasuje se tajno z glasovnicami.
Poslanec lahko glasuje za toliko kandidatov, kot je treba izvoliti članov
predsedstva.
12. člen
Za člana predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije je izvoljen vsak kandidat, za katerega je glasovala večina vseh poslancev skupščine
Socialistične republike Slovenije, če pa je kandidatov več, kot se voli članov
predsedstva, pa kandidat, ki je dobil oziroma kandidata, ki sta dobila največ
glasov.
Ce po načelu iz prejšnjega odstavka ni bilo izvoljeno zadostno število
članov predsedstva, ker sta dva ah več kandidatov dobila enako število glasov,
se glasovanje ponovi, med temi kandidati.
13. člen
Ce po določbah iz prejšnjega člena ne pride do izvolitve toliko članov
predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije, kolikor jih je treba
izvoliti, se za nepopolnjena mesta ponovi ves kandidacijski in volilni potopek.
14. člen
Izid glasovanja objavi predsednik skupščine SR Slovenije na seji, na kateri
je bilo glasovanje.
15. člen
Skupščina Socialistične republike Slovenije sporoči zvezni skupščini člane
predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije iz Slovenije.
16. člen
Odpoklic člana predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije
lahko predlaga vsak zbor skupščine SR Slovenije z večino glasov vseh poslancev
zbora ali republiška konferenca socialistične zveze delovnih ljudi Slovenije na
seji z večino glasov vseh članov republiške konference.
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Pobudo, da naj posamezen zbor skupščine SR Slovenije predlaga odpoklic
člana predsedstva, lahko da najmanj deset poslancev tega zbora.
Republiška konferenca socialistične zveze lahko predlaga odpoklic člana
predsedstva na lastno pobudo ali na pobudo najmanj tretjine občinskih konferenc socialistične zveze.
17. člen
Predlog za odpoklic mora obsegati ime in priimek člana predsedstva, ki
naj se odpokliče, in razloge, zakaj se predlaga odpoklic.
18. člen
Če da predlog za odpoklic zbor skupščine SR Slovenije, ga je treba predhodno poslati republiški konferenci socialistične zveze, da da o njem svoje
mnenje.
19. člen
Skupščina SR Slovenije na skupni seji vseh zborov glasuje o tem ali se na
dani predlog uvede postopek za odpoklic člana predsedstva, če je odpoklic
predlagal zbor skupščine SR Slovenije, se na skupni seji prečita tudi mnenje
republiške konference socialistične zveze.
Postopek za odpoklic se uvede, če je za uvedbo glasovala večina vseh poslancev skupščine SR Slovenije; v tem primeru se na skupni seji hkrati imenuje komisija vseh zborov skupščine SR Slovenije, ki razišče razloge za odpoklic in da najpozneje v 30 dneh svoje poročilo z mnenjem skupni seji vseh
zborov.
Če za uvedbo postopka za odpoklic ni glasovala večina vseh poslancev
skupščine SR Slovenije, se nadaljnji postopek ustavi.
20. člen
Ko dobi skupščina SR Slovenije poročilo in mnenje komisije iz drugega
odstavka prejšnjega člena, glasuje o odpoklicu na skupni seji vseh zborov.
Član predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina vseh poslancev skupščine SR Slovenije.
21. člen
Glasovanje o tem ali naj se uvede postopek za odpoklic (prvi odstavek
19. člena) in glasovanje o odpoklicu (prvi odstavek 20. člena) vodi na skupni
seji vseh zborov predsednik skupščine SR Slovenije.
Glasovanje po prejšnjem odstavku se lahko opravi, če je na seji navzoča
večina poslancev vsakega zbora; glasuje se tajno z glasovnicami.
22. člen
Skupščina SR Slovenije obvesti zvezno skupščino o odpoklicu člana predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije.
23. člen
Podrobnejše določbe o delu socialistične zveze delovnih ljudi Slovenije pri
kandidiranju in odpoklicu sprejme republiška konferenca socialistične zveze
delovnih ljudi Slovenije.
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Podrobnejše določbe o delu skupščine SR Slovenije pri glasovanju in odpoklicu se sprejmejo s poslovnikom skupščine SR Slovenije.
24. člen
Ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o volitvah članov predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije iz Socialistične republike
Slovenije (Uradni list SRS, št. 26-166/71).
25. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.

OBRAZLOŽITEV
Predlog usklajuje sedaj veljavni zakon o volitvah članov predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije iz Socialistične republike Slovenije
(Uradni list SRS, št. 26-166/71) s XLVII. amandmajem k ustavi SRS. Uskladitev
je potrebno izvesti čimprej, da bi se v primeru morebitnih ponovnih volitev
članov predsedstva iz Slovenije lahko izvedlo volitve po načelih XLVII. amandmaja, ker sedaj veljavni zakon v nekaterih pomembnih vprašanjih ni v skladu
z ustavnimi načeli iz cit. amandmaja.
Predlog zakona ni redigiran kot novela sedanjega zakona, ampak kot nov
zakon, s katerim se razveljavlja sedaj veljavni zakon, ker znatno odstopa od
sedanjega zakona. Poleg tega pa ureja osnutek tudi odpoklic članov predsedstva,
medtem ko se sedanji zakon omejuje samo na volitve. 3. točka XLVII. amandmaja namreč določa, da mora zakon urediti »načela kandidacijskega postopka
ter postopek izvolitve in odpoklica člana predsedstva SFRJ iz SR Slovenije«.
Glavna vsebina predloga zakona je po navedenem ureditev načel kandidacijskega postopka, postopka izvolitve (glasovanja o volilnem telesu) in postopka
odpoklica članov predsedstva SFRJ. Čeprav se osnutek le malo naslanja na
sedaj veljavni zakon, pa ne ureja vsa ta načela izvirno. Pri urejanju kandidacijskega postopka se predlog naslanja deloma na ureditev kandidiranja poslancev zbora narodov v zakonu o Volitvah zveznih poslanoev (Uradni list
SFRJ, št. 3/69, v nadaljnjem besedilu: ZVZ). Ureditev izvolitve oz. glasovanja
v skupščini SR Slovenije je povzeto iz ureditve glasovanja za poslanca zbora
narodov.
Predlog se v skladu s cit. 3. točko XVLII. amandmaja omejuje le na načela
volilnega postopka in postopka odpoklica. Podrobnejše določbe so prepuščene
republiški konferenci SZDL in skupščinskemu poslovniku (23. člen predloga).
Po ustavi izvoli skupščina SR Slovenije dva člana predsedstva SFRJ, iz
česar izhaja tudi predlog zakona v 1. členu. V nadaljnjih določbah pa predlog
ne govori več o volitvah in odpoklicu dveh članov, ampak na splošno o volitvah
in odpoklicu članov predsedstva, ker ni nujno, da se bosta vedno volila dva
člana predsedstva.
Če bi npr. prenehal iz SR Slovenije izvoljenemu članu predsedstva SFRJ
mandat pred potekom časa, za katerega je bil izvoljen (četrti odstavek 13. točke
XXXV. amandmaja k ZU), bi v Sloveniji volih samo enega člana predsedstva.
Dikcija predloga zakona implicira to možnost.
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Kandidiranje
Ker po drugem odstavku 1. točke XLVII. amandmaja predlaga kandidate
za člane predsedstva SFRJ SZDL Slovenije, sodelujejo pri postavljanju kandidatur neposredno organi SZDL. Zato sestavi listo kandidatov za člane predsedstva republiška konferenca SZDL po posebnem postopku v sodelovanju z
občinskimi konferencami SZDL. Tu predlog odstopa od že omenjenega modela
kandidiranja poslancev zbora narodov (81. do 89. člen ZVZ), kjer listo kandidatov sicer sestavi tudi republiška konferenca SZDL, vendar v sodelovanju z
občinskimi kandidacijskimi komisijami, ki se oblikujejo na poseben način.
Po zgledu kandidiranja poslancev zbora narodov, se kandidacijski postopek
po predlogu zakona deli v 3 faze:
1. faza : Predlog liste kandidatov sestavi po 3. členu predloga zakona
republiška konferenca SZDL na svoji seji; vanjo je treba vnesti vsakega kandidata, za katerega je glasovala večina vseh članov republiške konference SZDL.
Predlog liste kandidatov pošlje republiška konferenca vsem občinskim konferencam SZDL (4. člen).
2. faza je urejena v 5. členu predloga zakona. Predlog liste republiškekonference morajo obravnavati vse občinske konference SZDL na svojih sejah
in določiti vsaka svojo občinsko listo kandidatov. Na seji občinske konference
se glasuje o vsakem kandidat, ki ga je predlagala republiška konferenca ter
o morebitnih drugih kandidatih, ki jih je na sami seji občinske konference
predlagal en član občinske konference ob podpori 10 drugih članov konference.
V listo kandidatov občinske konference je sprejet vsak kandidat, za katerega je
glasovala večina vseh članov občinske konference. Občinske konference pošljejo
svoje liste kandidatov republiški konferenci Socialistične zveze.
3. faza kandidacijskega postopka je urejena v 6. členu predloga zakona
in obstoji v sprejemanju dokončne liste kandidatov republiške konference,
potem ko prispejo vse liste občinskih konferenc.
Republiška konferenca glasuje o vsakem kandidatu, ki ga je sprejela v svojo
listo najmanj tretjina občinskih konferenc Socialistične zveze; to pomeni, da
glasuje tako o kandidatih, ki jih je republiška konferenca že prej sprejela
v predlog liste iz 1. faze kandidacijskega postopka, seveda, če so bili verificirani
najmanj v tretjini list občinskih konferenc, kakor tudi o kandidatih, ki bi bili
predlagani samo v tretjini list občinskih konferenc. V dokončno listo je izmed
teh sprejet vsak kandidat, za katerega je glasovala večina vseh članov republiške
konference.
Predlog zakona šele v 7. členu zahteva, da mora biti v listi kandidatov, ki
jih predlaga republiška konferenca socialistične zveze, najmanj toliko kandidatov, kolikor je treba voliti članov predsedstva. Praktično to pomeni, da bo
morala republiška konferenca Socialistične zveze že v svojem predlogu liste iz
1. faze kandidacijskega postopka predlagati najmanj toliko kandidatov, kolikor
je treba voliti članov predsedstva, ker bi sicer lahko prišlo do situacije, da republiška konferenca socialistične zveze v tretji fazi ne bi imela dovolj kandidatov za sprejetje v svojo dokončno listo. Kadar ne pride v 3. fazi kandidacijskega postopka do> sprejema zadostnega števila kandidatov v listo republiške
konferenoe Socialistične zveze, je treba za manjkajoče kandidate ponoviti vse
faze kandidacijskega postopka. Končno zahteva predlog zakona v 8. členu tajnost glasovanja in zapisniško ugotavljanje glasovanja o kandidatih.
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Republiška konferenca mora predložiti listo kandidatov za člana predsedstva
direktno skupščini SR Slovenije najmanj 15 dni pred dnevom glasovanja.
Predlog zakona sledi v tem sedanji ureditvi po veljavnem zakonu o volitvah
predsedstva. Listo je treba obrazložiti in priložiti ji je treba zapisnike o glasovanju ter izjave kandidatov, da sprejmejo kandidaturo.
Glasovanje v skupščini SR Slovenije
(volitve v ožjem smislu)
Predlog zakona zahteva za veljavnost volitev kvorum večine poslancev vsakega zbora, vodstvo glasovanja po predsedniku skupščine ter tajno glasovanje
z glasovnicami (prvi odstavek 10. člena, prvi in drugi odstavek 11. člena). To
zahtevo ponovi kasneje tudi za glasovanje o odpoklicu (21. člen).
Določba, kdaj se šteje, da je kandidat izvoljen za člana predsedstva, v
11. členu predloga zakona je mutatis mutandis prevzeta iz tretjega odstavka
20. člena ZVZ, ki določa, kdaj je izvoljen kandidat za poslanca zbora narodov.
Za izvolitev člana predsedstva SFRJ zahteva predlog zakona večino glasov
vseh poslanoev skupščine (absolutna večina), kadar pa je več kandidatov kot
je treba izvoliti članov predsedstva, je izvoljen za člana predsedstva kandidat,
ki je dobil največ glasov — oziroma če se volita dva člana predsedstva — sta
izvoljena tista dva kandidata, ki sta dobila največ glasov (relativna večina).
V primeru namreč, kadar je kandidatov več, kot je treba izvoliti članov predsedstva, zakon ne more zahtevati izvolitev z absolutno večino, ker se v takih
primerih navadno glasovi porazdelijo med več kandidatov in zato nihče izmed
njih ne dobi absolutne večine in bi zato po načelu absolutne večine sploh ne
prišlo do izvolitve. Po predlogu zakona zato v takih primerih zadostuje relativna
večina.
Ce po opisanih načelih ne pride do izvolitve poslanca, je treba za nepopolnjena mesta ponoviti ves kandidacijski in volilni postopek.
Odpoklic
Pri odpoklicu članov predsedstva je treba upoštevati, da je predsedstvo
najvišji državni organ in da zato odpoklic ne bi smel biti izveden površno.
V skladu s tem hoče predlog zakona zagotoviti izčrpno in skrbno izveden postopek o odpoklicu in ga zato deli v dve fazi.
Prva faza pričenja s predlogom za odpoklic. Odpoklic predlaga vsak
zbor skupščine SR Slovenije z večino glasov vseh poslanoev zbora ah republiška
konferenca socialistične zveze z večino glasov vseh svojih članov (prvi odstavek
16. člena). Skupščinski zbor lahko predlaga odpoklic na pobudo najmanj desetine
svojih poslancev. Republiška konferenca socialistične zveze pa lahko sprejme
predlog za odpoklic na lastno pobudo ali na pobudo najmanj tretjine občinskih
konferenc. Tudi o pobudi najmanj tretjine občinskih konferenc mora glasovati
republiška konferenca in postane taka pobuda predlog republiške konference,
če jo ta sprejme z večino glasov vseh svojih članov, kot smo to omenili (prvi
odstavek 16. člena). Tudi če izvira predlog za odpoklic od skupščinskega zbora,
pa SZDL ne sme ostati zunaj postopka o odpoklicu; za primer, če da predlog
za odpoklic skupščinski zbor, zahteva zato predlog zakona, da mora na predloge
za odpoklic dati svoje mnenje republiška konferenca SZDL (18. člen).
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Na podlagi predloga za odpoklic se na skupni seji zborov skupščine SR
Slovenije glasuje o tem, ali se na dani predlog uvede postopek za odpoklic
ali ne.
Ce se glasuje o uvedbi postopka na podlagi predloga skupščinskega odbora
za odpoklic, se na skupni seji prečita tudi mnenje republiške konference socialistične zveze. Če na skupni seji glasuje večina vseh poslanoev za uvedbo
postopka, se hkrati imenuje komisija vseh zborov skupščine, ki mora raziskati
razloge za odpoklic. Ce pa se predlog za odpoklic ne sprejme— tj. če za uvedbo
ne glasuje večina vseh poslancev skupščine — se odpoklic ne uvede in nadaljnji postopek ustavi. V tem primeru bo torej postopek za odpoklic končan
že v prvi fazi.
Druga faza postopka za odpoklic se torej pričenja le v primeru, če
je skupščina SR Slovenije na opisani način v prvi fazi glasovala za uvedbo
odpoklica. Njen namen je, da se temeljito raziščejo razlogi za odpoklic. Čeprav
mora že predlagatelj navesti v svojem predlogu tudi razloge za odpoklic
(17. člen), je vendar potrebno, da tisti, ki bo dokončno odločal o odpoklicu,
tudi sam po svoji komisiji razišče glede na resničnost, zadostnost in zlasti
politično utemeljenot. Komisija si na podlagi svojega dela pri raziskovanju odpoklicnih razlogov ustvari svoje mnenje, ali je treba člana predsedstva odpoklicati ah ne in poročilo s tem mnenjem predloži skupni seji vseh zborov
skupščine SR Slovenije — predložiti mora poročilo tudi, če je mnenja, da naj
se član predsedstva ne odpokliče. Na skupni seji se sedaj dokončno odloča o
odpoklicu: član predsedstva je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina
vseh poslancev skupščine SR Slovenije, (drugi odstavek 20. člena), sicer pa je
predlog za odpoklic zavrnjen.
Dvofazni postopek o odpoklicu' člana predsedstva SFRJ je zasnovan v
predlogu zakona kot kavtela za stabilnost najvišjega državnega organa in da
se onemogočijo zlorabe odpoklica v klikarske, politično škodljive namene. Obe
fazi postopka sta postavljeni le v načelu, ki bo v podrobnosti izdelan v predpisih, ki jih bo sprejela republiška konferenca SZDL, kolikor se tičejo njene
vloge v odpoklicnem postopku; v skupščinskem poslovniku pa bo podrobneje
razčlenjena vloga skupščine (23. člen).

POROČILA
Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora
je na seji dne 3. novembra 1972 obravnaval predlog zakona o volitvah in odpoklicu članov predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije iz
Socialistične republike Slovenije, ki ga je skupščini predložil v obravnavo
izvršni svet.
Člani odbora so ugotovili, da so bile pri izdelavi predloga zakona upoštevane
vse pripombe odbora, ki so bile dane k osnutku zakona.
Ko so člani odbora obravnavah posamezne določbe predloga zakona so
ugotovili, da v vseh členih, kjer je obravnavan kandidacijski postopek pri občinskih konferencah SZDL, ni omenjena obalna konferenca SZDL, ki zajema
področje treh občin. Predlagatelj je sicer pojasnil, da se v obravnavanem pri-
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meru obalna konferenca smatra kot občinske konference in da ne bi bilo treba
v posameznih členih, kjer je obravnavan postopek v občinski konferenci SZDL,
posebej omenjati tudi obalno konferenco.
Zaradi jasnosti in eventualnega tolmačenja posameznih določb tega zakona,
so člani odbora ugotovili, da je v vseh členih, kjer je omenjena občinska konferenca SZDL, mišljena tudi obalna konferenca, ki pa ne bo nastopala s tremi
glasovi glede na to, da zajema področje treh občin, pač pa samo z enim glasom
oziroma kot ena občinska konferenca SZDL.
Odbor predlaga, da republiški zbor sprejme predlog zakona v predlaganem
besedilu.
Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen član. odbora
Bogdan Snabl.
Št.: 0211-1/72
Ljubljana, 7. 11. 1972

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 7. novembra 1972 obravnavala predlog zakona o volitvah in odpoklicu članov predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije iz Socialistične republike
Slovenije, ki ga je skupščini predložil izvršni svet.
V načelni razpravi komisija k predlogu zakona ni imela pripomb.
Pri podrobni obravnavi besedila predloga zakona je komisija ugotovila, da
je predlagatelj upošteval njene pripombe, ki jih je dala k osnutku zakona. Zato
komisija ni imela nobenih predlogov za spremembe ali dopolnitve posameznih
določb.
Predstavnik predlagatelja je v zvezi s pripombo na tretji odstavek 1|3. člena
predloga zakona pojasnil, da je ta odstavek razumeti v tem smislu, da mora
republiška konferenca obravnavati pobudo najmanj tretjine občinskih konferenc
Socialistične zveze za odpoklic člana predsedstva, da pa povsem samostojno —
z večino glasov vseh članov republiške konference — odloča o tem, ali bo
predlagala odpoklic. Po mnenju nekaterih tretji odstavek niti ni potreben, ker
bo v skladu s 23. členom republiška konferenca sprejela podrobnejše določbe
o delu Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije pri kandidiranju in
odpoklicu.
Št.: 0211-1/72
Ljubljana, 8. 11. 1972

Začasna komisija za družbenopolitične odnose enotnega zbora — poročilo
z dne 3. 11. 1972, št. 0211-1/72.
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OSNUTEK ZAKONA
o pomilostitvi
1. člen
Pomilostitev za kazniva dejanja daje v skladu s tem zakonom predsedstvo
skupščine SR Slovenije.
2. člen
Predsedstvo skupščine SR Slovenije daje pomilostitev za kazniva dejanja,
ki so določena z republiškim zakonom. V mejah, ki so določena z zveznim
zakonom, daje predsedstvo skupščine SR Slovenije pomilostitev tudi za kazniva
dejanja, ki so določena z zveznim zakonom in sioer po postopku, ki je določen
s tem zakonom.
S pomilostitvijo^ lahko predsedstvo skupščine SR Slovenije kazen, ki jo je
izreklo sodišče splošne pristojnosti, popolnoma ali deloma opusti ali spremeni
v milejšo kazen ali odpusti pravne posledice, ki jih ima kazenska obsodba na
podlagi republiškega zakona.
Predsedstvo skupščine SR Slovenije daje tudi pomilostitev z odpustitvijo
kazenskega pregona za kazniva dejanja, določena z republiškim zakonom.
3. člen
Postopek za pomilostitev se začne uradno ali na prošnjo.
4. člen
Uradno začne postopek za pomilostitev republiški sekretar za pravosodje
in občo upravo.
Postopek za pomilostitev z odpustitvijo kazenskega pregona za kazniva
dejanja, določena z republiškim zakonom, se začne le po uradni dolžnosti.
5. člen
Prošnjo za pomilostitev lahko vloži obsojenec, zakonec obsojenca, sorodnik
obsojenca v ravni črti, brat, sestra, posvojitelj, posvojenec, rednik ali skrbnik.
6. člen
Prošnjo za pomilostitev, naslovljeno ina predsedstvo skupščine SR Slovenije,
je treba vložiti pri sodišču, ki je izreklo sodbo na prvi stopnji.
Ce je prošnja za pomilostitev izročena kakemu drugemu organu ali zavodu,
jo ta brez odlašanja pošlje pristojnemu sodišču.
Kdor prestaja kazen odvzema prostosti, pošlje prošnjo za pomilostitev pristojnemu sodišču po upravi kazensko poboljševalnega zavoda; ta priloži k
prošnji poročilo o obnašanju obsojenca in druge podatke, ki so pomembni za
njeno rešitev.
Če obsojenec prestaja kazen odvzema prostosti, prošnjo za pomilostitev pa
vloži kdo od tistih, ki so našteti v 5. členu tega zakona, zahteva sodišče od
kazenskega poboljševalnega zavoda poročilo o obnašanju obsojenca in druge
podatke, ki so pomembni za rešitev prošnje.
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Prošnje za pomilostitev ni mogoče vložiti pred pravnomočnostjo sodbe.
Prošnja za pomilostitev se lahko ponovi po preteku 6 mesecev, ko je bilo
odločeno o prejšnji prošnji.
Ce je postopek za pomilostitev sprožen uradno, se rok iz 2. odst. tega člena
šteje od dneva, ko je izdana odločba o pomilostitvi.
Varianta : Drugi odstavek se glasi:
Prošnja za pomilostitev se lahko ponovi po preteku 6 mesecev od dneva,
ko je odločeno o prejšnji prošnji, če je izrečena kazen strogega zapora nad
5 let, pa po preteku enega leta.
8. člen
Prošnjo za pomilostitev, ki jo vloži kdo, ki nima te pravice, ali ki je
vložena pred potekom roka iz 2. odst. 7. člena tega zakona, zavrže sodnik
posameznik oziroma predsednik senata s sklepom.
Glede pritožbe zoper sklep, s katerim sodišče zavrže prošnjo za pomilostitev, se smiselno uporabljajo določbe o pritožbi zoper sklep iz zakonika o kazenskem postopku.
9. člen
Prošnjo za pomilostitev pošlje sodišče skupaj s svojim mnenjem o njeni
upravičenosti republiškemu sekretariatu za pravosodje in občo upravo.
Ce se prosilec sklicuje na določena dejstva ali okoliščine, ki utegnejo biti
pommebne za odločitev, jih sodišče preveri, kolikor je potrebno, preden odpošlje
prošnjo in priloži prošnji poročilo o tem.
Mnenje iz 1. odst. tega člena poda sodišče v enaki sestavi, v kateri je
odločalo pri sojenju na prvi stopnji.
10. člen
Republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo lahko zahteva od
državnih organov, organizacij in zavodov podatke, potrebne za odločitev
o pomilostitvi.
Republiški sekretar za pravosodje in občo upravo oceni navedbe prosilca
in zbrane podatke ter pošlje prošnjo s svojim predlogom predsedstvu skupščine
SR Slovenije.
11. člen
Predsedstvo skupščine SR Slovenije sme dajati pomilostitev ne glede na
postopek, ki je predpisan v tem zakonu.
12. člen
Pomilostitvem postopek je nujen.
13. člen
Republiški sekretar za pravosodje in občo upravo predpiše navodilo o delu
sodišč in kazenskih poboljševalnih zavodov v zvezi s pomilostitvenim postopkom.
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14. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati zakon o pomilostitvi
(Ur. 1. SRS, št. 32/64).
15. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SR Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
I. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Amandma LI k republiški ustavi določa v 7. alinei 2. točke, da je za dajanje
pomilostitev v skladu z zakonom pristojno predsedstvo skupščine SR Slovenije.
Do sprejetja navedenega amandmaja je bil v skladu s 186. členom republiške ustajve in po določbah zakona o pomilostitvi (Uradni.list SRS, št. 32/64)
pristojen za dajanje pomilostitev izvršni svet skupščine SR Slovenije.
19. člen ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev k republiški
ustavi določa, da je treba zakon o pomilostitvi uskladiti z ustavnimi amandmaji
do 31. 12. 1972. Zaradi preglednosti je predlagatelj pripravil celoten nov tekst
zakona in ne le spremembe in dopolnitve. Poleg sprememb, ki jih vnaša amandma LI, so predlagane tudi nekatere spremembe in dopolnitve deloma kot jih
zahteva dosedanja praksa, deloma pa so redakcijskega značaja.
Amandma XXXVI k zvezni ustavi v 8. tč. 3. odst. določa, da daje pomilostitve za kazniva dejanja, določena z zveznim zakonom, predsedstvo SFRJ.
Pri tem je po 11. tč. XXX. amandmaja federacija pristojna za predpisovanje
kaznivih dejanj zoper ljudstvo in državo, človečnost in mednarodno pravo,
zoper ugled SFRJ, njenih organov in predstavnikov, zoper ugled tuje države
in organizacije in ugled njihovih šefov in predstavnikov, zoper uradno dolžnost
uradnih oseb v zveznih organih in organizacijah ter kazniva dejanja, s katerimi
se ogroža enotnost tržišča. Sedaj veljavni zvezni zakon o pomilostitvi (Uradni
list SFRJ, št. 7/64) določa kot kriterij za razmejitev pristojnosti za dajanje
pomilostitev zaradi kaznivih dejanj, določenih z zveznim zakonom, višino izrečene kazni. Republiški pomilostitveni organ je po navedenem zakonu pristojen
za dajanje pomilostitev v primerih, ko je bila izrečena kazen zapora ali strogega zapora do 5 let ali denarna kazen.
V osnutku predloženega zakona je v skladu z ustavnimi amandmaji kot
pomilostitveni organ navedeno predsedstvo skupščine SR Slovenije. Prav tako
je ustrezno poimenovan republiški upravni organ, pristojen za pravosodje —
republiški sekretariat za pravosodje in oboo upravo oziroma republiški sekretar
za pravosodje in občo upravo, v skladu z veljavnimi organizacijskimi predpisi.
Določbe postopka so samo dopolnjenje in se v načelu ne menjajo. V 7. čl. osnutka
določen 6-mesečni rok za ponovitev prošnje je predviden z variantnim dodatkom, po katerem se sme ponoviti pomilostitvena prošnja po preteku enega
leta, kadar je izrečena kazen strogega zapora nad 5 let. Ta rešitev naj bi
preprečevala prepogosto vlaganje prošenj v primerih, ko so izrečene daljše
prostostne kazni. Podobno ureditev poznajo drugi republiški zakoni in sedaj
veljavni zvezni zakon o pomilostitvi. Dopolnitev predstavlja tudi določba, da
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se zavrže pomilostitvena prošnja v primeru, ko jo vloži melegitimirana oseba.
O zavrženju naj v bodoče odloča sodnik posameznik oziroma predsednik senata.
Prejšnja formulacija, da odloča o zavrženju ^sodišče«, je bila premalo precizna
in je omogočala različno prakso sodišč. Isto velja tudi glede določbe, da daje
po osnutku mnenje k pomilostitveni prošnji sodišče v enaki sestavi, kot je
odločalo na prvi stopnji. Pri okrožnih sodiščih in pri večjih občinskih sodiščih,
kjer so senati poklicnih sodnikov, so namreč k pomiliostitvenim prošnjam dajali
mnenje ti senati. Menimo, da gre pri dajanju mnenja za področje kaznovalne
politike, o kateri naj odloča prvostopno sodišče v sestavi, kot je sodilo v rednem
postopku. Druge spremembe oziroma dopolnitve so zgolj redakcijskega značaja.
Obseg pomilostitve je določen v 85. členu kazenskega zakonika. Nekatera
vprašanja v zvezi z možnostjo razširitve dajanja pomilostitve glede nekaterih
varnostnih ukrepov, ki imajo v bistvu značaj kazni, bodo lahko predmet obravnave ob pripravah za republiški kazenski zakonik in ne spadajo v obseg republiškega zakona o^ pomilostitvi.
Vse ostale določbe v osnutku so povzete po sedaj veljavnem republiškem
zakonu o pomilostitvi.
Ta zakon ne bo, imel novih finančnih posledic za republiški proračun.

POROČILA
Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora
je na seji dne 3. novembra 1972 obravnaval osnutek zakona o pomilostitvi, ki
ga je skupščini predložil v (obravnavo izvršni svet.
V načelni razpravi so člani odbora podprli stališče predlagatelja, da je
treba predložiti celoten nov tekst zakona o pomilostitvi in ne samo spremembe
in dopolnitve, saj se je na podlagi LI. amandmaja k ustavi SR Slovenije bistveno
menjala pristojnost organa, ki odloča o pomilostitvah.
V nadaljevanju razprave so poslanci ugotovili, da je predhodni postopek,
zlasti v primeru obravnavanja prošenj glede kratkotrajnih kazni, dolgotrajen
in da že sam po sebi zavlačuje hitrejše reševanje pomilostitvenih prošenj. Zato
naj predlagatelj prouči možnost poenostavitve predhodnega postopka zlasti za
kratkotrajne zaporne kazni, katere že obsojenci prestajajo, pri čemer pa je treba
imeti v vidu tudi težo storjenega kaznivega dejanja.
Ko so člani odbora obravnavali posamezne, določbe zakonskega osnutka,
so soglasno sprejeli naslednje pripombe, predloge in stališča:
K 6. členu : V ta člen bi morali vnesti tudi določbo, da je sodišče
I. stopnje dolžno pred reševanjem prošnje za pomilostitev pribaviti tudi podatke o obsojenčevih socialnih in premoženjskih razmerah, o njegovem življenju pred nastopom kazni in o drugih okoliščinah, ki osvetljujejo lik obsojenca.
Take podatke bi bilo sodišče dolžno zbirati pri krajevnih skupnostih, socialnoskrbstvenih organih, delovnih organizacijah in drugih organizacijah, ki obsojenca tako ali drugače poznajo.
K 7. člen u : Postavljeno je bilo vprašanje, ali varianta k drugemu odstavku tega člena ustreza sedanji ureditvi, saj predsedstvo skupščine SR Slovenije odloča le o prošnja za pomilostitev obsojencev, ki so obsojeni na denarno
kazen, zapor ali strogi zapor do 5 let.
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K 8. členu : Sodnik, posameznik oziroma predsednik senata bi moral
zavreči prošnjo za pomilostitev tudi v primeru, ko je ta nedovoljena. Glede na
sedanjo določbo 85. člena kazenskega zakonika je možno prositi za pomilostitev
samo glede kazni, večkrat pa se dogaja, da obsojenci prosijo za pomilostitev
tudi glede izrečenih, varnostnih ukrepov.
K 9. členu : Novota v osnutku zakona je tretji odstavek tega člena, ki
določa, da sodišče sprejme mnenje o pomilostitveni prošnji v enaki sestavi,
v kateri je odločalo pri sojenju na I. stopnji. Ta ureditev je vsekakor doslednejša in bolj pravilna, kakor je bila dosedanja in zato jo odbor v celoti podpira.
K 10. č 1 e n u : V drugem odstavku tega člena je treba določiti, da republiški sekretar za pravosodje in občo upravo pošlje poleg prošnje tudi poročilo,
ki naj zajame podatke o obsojencu, kaznivem dejanju, izrečeni kazni, izrečenih
varnostnih ukrepih in druge pomembne podatke, ki so bih zbrani v postopku
sodišča na I. stopnji.
K 11. členu: Besedilo tega člena je treba jasneje precizirati, saj ni
povsem jasno, v kakšnih primerih in kdaj se lahko ta določba uporabi.
Odbor predlaga, da republiški zbor osnutek zakona o pomilostitvi sprejme
s tem, da je predlagatelj dolžan pri pripravi predloga zakona upoštevati stališča
odbora.
Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen član odbora Franci
Kuhar.
Št.: 25-6/72
Ljubljana, 7. 11. 1972

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 7. novembra 1972 obravnavala osnutek zakona o pomilostitvi, ki ga je skupščini
predložil izvršni svet.
Predstavnik predlagatelja je uvodoma pojasnil, da zvezna skupščina ne
bo uskladila sedaj veljavnega zveznega zakona o pomilostitvi, vse dokler področje pravosodnega sistema ne bo urejeno v okviru druge faze ustavnih sprememb. Ker pa se nekatere določbe zveznega zakona o pomilostitvah nanašajo
na pomilostitve, ki se dajejo po republiškem zakonu,, bodo kasnejše spremembe
zveznega zakona zahtevale spremembo republiškega zakona, ki pa ga republika
po LI. amandmaju k republiški ustavi mora uskladiti s tem amandmajem do
konca leta, ker je pristojnost za dajanje pomilostitve prenesena od izvršnega
sveta na predsedstvo skupščine SR Slovenije.
Komisija k osnutku zakona ni imela načelnih pripomb.
Pri obravnavi po členih pa je komisija sprejela naslednje pripombe:
K 7. členu : Komisija je menila, da je varianta k drugemu odstavku tega
člena sićer ustreznejša od sedanjega drugega odstavka, vendar pa je ni mogoče
sprejeti, ker še velja zakon o pomilostitvi.
K 9. členu: V tretjem odstavku naj se beseda »enaki« črta, ker je sedanje besedilo dvoumno in ga je mogoče razlagati tudi tako, da je za izdajo
mnenja o upravičenosti pomilostitve pristojno sddišče v sestavi istih oseb, ki
so odločale na prvi stopnji, kar pa v praksi vedno ne bi bilo mogoče realizirati.
Namen te določbe namreč je, da daje mnenje sodnik posameznik ali senat,
odvisno od tega, v kakšni sestavi je sodišče odločalo na prvi »stopnji.
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K 10. členu : Komisija je soglašala s predlogom predstavnika predlagatelja, da se za besedami »ter pošlje prošnjo s« dodata besedi »poročilom in«,
ker je praksa taka, da pošlje republiški sekretar prošnjo prosilca s poročilom
in s svojim predlogom organu za pomilostitve.
K 11. členu: Komisija je menila, da naj se ta člen precizira v tem
smislu, da sme predsedstvo skupščine SR Slovenije dajati pomilostitve po
postopku, ki je predpisan s tem zakonom, izjemoma, ko gre za priložnostne
pomilostitve (kot na primer ob praznikih in podobno), pa se smejo dajati pomilostitve tudi brez opravljenega postopka, ki je predpisan s tem zakonom.
Št.: 25-6/72
Ljubljana, 9. 11. 1972
PREDLOG ODLOKA
o soglasju k predlogu za ratifikacijo šestih sporazumov,
sklenjenih v okviru evropskega znanstvenega in tehničnega sodelovanja
sveta Evropske skupnosti (EES)
Na podlagi 4. točke XXXIV. in 1. točke XXXV. amandmaja k ustavi
SFR Jugoslavije in tretje alinee prvega odstavka XLIV. amandmaja k ustavi
SR Slovenije ter v zvezi z določbo 61. člena odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 20-238/72) je
skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora in na
seji prosvetno-kulturnega zbora sprejela
ODLOK
o soglasju k predlogu za ratifikacijo šestih sporazumov,
sklenjenih v okviru evropskega znanstvenega in tehničnega sodelovanja
sveta Evropske skupnosti (EES)
Daje se soglasje k predlogu za ratifikacijo šestih sporazumov, sklenjenih
v okviru evropskega znanstvenega in tehničnega sodelovanja sveta Evropske
skupnosti (EES), ki so bih podpisani 23. novembra 1971 v Bruslju, in sicer:
1. Sporazum o izvedbi evropskega projekta o onesnaženosti s temo »OBDELAVA USEDLIN V ODPLAKAH«, podpisan 23. novembra 1971 v Bruslju;
2. Sporazum o izvedbi evropskega telekomunikacijskega projekta »ANTENE
Z ZMANJŠANIMI PRVIMI BOČNIMI LISTI DIAGRAMOV SEVANJA IN Z
MAKSIMALNIM G/T DOBITKOM«, podpisan 23. novembra 1971 v Bruslju;
3. Sporazum o izvedbi evropskega projekta o onesnaženosti s temo »ANALIZA MIKROORGANIZMOV, KI ONESNAŽUJEJO VODO«, podpisan 23. novembra 1971 v Bruslju;
4. Sporazum o ustanovitvi evropskega omrežja informatike, podpisan
23. novembra 1971 v Bruslju;
5. Sporazum o izvedbi evropskega projekta o onesnaženosti »PROUČEVANJA FIZIKALNO-KEMICNEGA DELOVANJA S02 V ATMOSFERI«, podpisan 23. novembra 1971 v Bruslju in
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6. Sporazum o izvedbi evropskega' projekta skupne akcije na področju
metalurgije »MATERIALI ZA POSTROJE ZA DESALINACIJO«, podpisan
23. novembra 1971 v Bruslju.
Št,: 0100-12/72
POROČILA
Komisija skupščine SR Slovenije za raziskovalno dejavnost je na seji dne
15. novembra 1972 obravnavala predlog za ratifikacijo šestih sporazumov, sklenjenih v okviru evropskega znanstvenega in tehničnega sodelovanja sveta
Evropske skupnosti (EES), ki so bih podpisani 23. novembra 1971 v Bruslju,
in sicer:
1. Sporazum o izvedbi evropskega projekta o onesnaženosti s temo »OBDELAVA USEDLIN V ODPLAKAH-«, podpisan 23. novembra 1971 v Bruslju;
2. Sporazum o izvedbi evropskega telekomunikacijskega projekta »ANTENE
Z ZMANJŠANIMI PRVIMI BOČNIMI LISTI DIAGRAMOV SEVANJA IN Z
MAKSIMALNIM G/T DOBITKOM«, podpisan 23. novembra 1971 v Bruslju;
3. Sporazum o izvedbi evropskega projekta o onesnaženosti s temo »ANALIZA MIKROORGANIZMOV, KI ONESNAŽUJEJO VODO«, podpisan 23. novembra 1971 v Bruslju;
4. Sporazum o ustanovitvi evropskega omrežja informatike, podpisan
23. novembra 1971 v Bruslju;
5. Sporazum o izvedbi evropskega projekta o onesnaženosti »PROUČEVANJA FIZIKALNO-KEMICNEGA DELOVANJA SOa V ATMOSFERI«, podpisan 23. novembra 1971 v Bruslju in
6. Sporazum o izvedbi evropskega projekta skupne akcije na področju
metalurgije »MATERIALI ZA POSTROJE ZA DESALINACIJO«, podpisan
23. novembra 1971 v Bruslju.
Komisija k vsebini posameznih sporazumov ni imela pripomb.
Člani komisije so ugotovili, da je od podpisa šestih sporazumov do predloga za njihovo ratifikacijo preteklo že leto dni in da so druge države podpisnice
sporazum že ratificirale, tako da je pri njih že stopil v veljavo. Zaradi zakasnitve,
z jugoslovanske strani je Jugoslavija izgubila status redne članice podpisnice
sporazuma in postala zgolj opazovalka. Zato je komisija tudi v tem primeru
izrazila željo, da so predlogi za ratifikacijo sporazumov pravočasno predloženi
republikam in pokrajinam v soglasje.
Hkrati je bilo opozorjeno, da pri realizaciji predloženih šestih sporazumov
sodelujejo le posamezne republike in pokrajine in da nobena republika oziroma
pokrajina pri tem ne sprejema novih finančnih obveznosti; le-te pokrivajo posamezne raziskovalne skupnosti z lastnimi sredstvi. Sredstva za programe znanstvenega in tehničnega sodelovanja, pri katerih sodeluje SR Slovenija, je sklad
Borisa Kidriča že odobril in jih dal na razpolago. Ker pa ratifikacija programov
še ni bila izvedena, slovenski raziskovalci ne morejo sodelovati pri realizaciji
programov.
Na podlagi takšne ugotovitve komisija meni, da bi kazalo oceniti stališče
zveznega sekretariata za zunanje zadeve, da za ratifikacijo takšnih sporazumov
ni potrebno soglasje republiških in pokrajinskih skupščin glede na 4. točko
XXXIV. dopolnila k zvezni ustavi.
52
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Za poročevalca na seji republiškega zbora je komisija določila svojega člana
Janeza Ver biča, za poročevalca na seji prosvetnio-kultumega zbora pa svojega
predsednika dr. Demetrija Brodarja.
Št.: 0100-12/72
Ljubljana, 16. 11. 1972
Komisija za varstvo okolja — poročilo z dne 20. 11. 1972, št. 0100-12/72.
Komsija za vprašanja mednarodnih odnosov — mnenje z dne 17. 11. 1972,
št. 0100-12/72.
Zakonodajno-pravna komisija — poročilo z dne 16. 11. 1972, št. 0100-12/72.

PREDLOG ODLOKA
o soglasju k predlogu za ratifikacijo programa znanstvenega in tehničnega
sodelovanja med Jugoslavijo in Francijo v letih 1972—1973
Na podlagi 4. točke XXXIV. in 1. točke XXXV. amandmaja k ustavi
SFR Jugoslavije in tretje alinee prvega odstavka XLIV. amandmaja k ustavi
SR Slovenije ter v zvezi z določbo 61. člena odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 20-238/72) je
skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora in na seji
prosvetno-kulturnega zbora sprejela
ODLOK
o soglasju k predlogu za ratifikacijo programa znanstvenega in tehničnega
sodelovanja med Jugoslavijo in Francijo^ v letih 1972—1973
Daje se soglasje k predlogu za ratifikacijo programa znanstvenega in tehničnega sodelovanja med Jugoslavijo in Francijo v letih 1972 in 1973, ki je
bil podpisan dne 16. marca 1972 v Beogradu.
Št.: 0100-14/72
POROČILA
Komisija skupščine SR Slovenije za raziskovalno dejavnost je na seji dne
15. novembra 1972 obravnavala predlog za ratifikacijo programa znanstvenega
in tehničnega sodelovanja med Jugoslavijo in Francijo v letih 1972 ip 1973,
ki je bil podpisan dne 16. marca 1972 v Beogradu. Predlog za ratifikacijo
programa je zvezna skupščina predložila v soglasje skupščini SR Slovenije
na podlagi 1. točke XXXV. dopolnila k zvezni ustavi.
K besedilu predloga za ratifikacijo programa komisija ni imela pripomb.
Soglasno pa so člani komisije opozorili, da traja postopek za ratifikacijo mednarodnih sporazumov s področja znanosti in kulture nerazumljivo in neupravičeno dolgo. Zvezni organi, zadolženi ^a postopek ratifikacije, bi morah upošte-
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vati čas, ki je za to potreben in pravočasno predlagati republikam in pokrajinam predloge sporazumov v soglasje. Zakasnitve, do katerih prihaja pri
dajanju soglasij, močno zavirajo uresničevanj e programov.
Komisija skupščine SR Slovenije za raziskovalno dejavnost predlaga republiškemu zboru in prosvetno-kulturnemu zboru, da k predloženemu programu
da svoje soglasje.
Za poročevalca na seji republiškega zbora je komisija določila svojega člana
Janeza Verbiča, za poročevalca na seji, prosvetno-kultumega zbora pa svojega
predsednika dr. Demetrija Brodarja.
St.: 0100-14/72
Ljubljana, 16. 11. 1972
Komisija za vprašanja mednarodnih odnosov — mnenje z dne 17. 11. 1972
št. 0100-14/72.
Zakonodajno-pravna komisija — poročilo z dne 16. 11. 1972, št. 0100-14/72.

PREDLOG ODLOKA
o soglasju k predlogu za ratifikacijo programa kulturnega sodelovanja in
izmenjave med SFRJ in Francijo za leti 1972 in 1973
Na podlagi 4. točke XXXIV. in 1. točke XXXV. amandmaja k ustavi
SFRJ in tretje alinee prvega odstavka XLIV. amandmaja k ustavi SR Slovenije
ter v zvezi z določbo četrtega odstavka 241. člena poslovnika skupščine SR Slovenije je skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora
in na seji prosvetno-kulturnega zbora sprejela
ODLOK
o soglasju k predlogu za ratifikacijo programa kulturnega sodelovanja in
izmenjave med SFRJ in Francijo za leti 1972 in 1973
Daje se soglasje k predlogu za ratifikacijo programa kulturnega sodelovanja in izmenjave med SFRJ in Francijo za leti 1972 in 1973, ki je bil podpisan 16. marca 1972 v Beogradu.

OBRAZLOŽITEV
Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na svoji seji dne
27. novembra 1972 obravnaval predlog za ratifikacijo programa kulturnega
sodelovanja in izmenjave med SFRJ in Francijo za leti 1972 in 1973.
Odbor k predlogu za ratifikacijo programa ni imel pripomb in predlaga
republiškemu zboru skupščine SR Slovenije, da da soglasje.
Odbor je ugotovil, da je republiški sekretariat za prosveto in kulturo sodeloval pri oblikovanju programa.
52»
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o soglasju k predlogu za ratifikacijo programa prosvetnega in
kulturnega sodelovanja med SFRJ in Združenim kraljestvom Velike Britanije
in Severne Irske za leti 1972 in 1973
Na podlagi 4. točke XXXIV. in 1. točke XXXV. amandmaja k ustavi
SFRJ in tretje alinee prvega odstavka XLIV. amandmaja k ustavi SR Slovenije
ter v zvezi z določbo četrtega odstavka 241. člena poslovnika skupščine SR Slovenije je skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora
in na seji prosvetno-kulturnega zbora sprejela
ODLOK
o soglasju k predlogu za ratifikacijo programa prosvetnega in
kulturnega sodelovanja med SFRJ in Združenim kraljestvom Velike Britanije
in Severne Irske za leti 1972 in 1973
Daje se soglasje k predlogu za ratifikacijo programa prosvetnega in kulturnega sodelovanja med SFRJ in Združenim kraljestvom Velike Britanije in
Severne Irske za leti 1972 in 1973, ki je bil podpisan dne 18. februarja 1972
v Beogradu.
OBRAZLOŽITEV
Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na svoji seji dne 27. novembra 1972 obravnaval predlog za ratifikacijo programa prosvetnega in kulturnega sodelovanja med SFRJ in Združenim kraljestvom Velike Britanije in
Severne Irske za leti 1972 in 1973, ki je bil podpisan dne 18. februarja 1972
v Beogradu.
Odbor k predlogu za ratifikacijo programa ni imel pripomb in predlaga
republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije, da da soglasje.
Odbor je ugotovil, da je republiški sekretariat za prosveto in kulturo
sodeloval pri oblikovanju programa.

PREDLOG ODLOKA
o soglasju k pretUogu za ratifikacijo načrta za sodelovanje med zveznim sekretariatom za delo in socialno politiko SFRJ in Ministrstvom za zdravje LR Madžarske v letih 1971, 1972 in 1973, ki je bil podpisan v Budimpešti dne 24. 2. 1972
Na podlagi 1. točke XXXV. amandmaja k ustavi SFRJ in tretje alinee
prvega odstavka XLIV. amandmaja k ustavi SR Slovenije ter v zvezi z določbo
četrtega odstavka 241. člena poslovnika skupščine SR Slovenije in 3. člena
odloka o delovnem področju zborov skupščine SR Slovenije o vprašanjih, glede
katerih morajo dati mnenje delegati občin na zasedanju v skupščini SR Slovenije in o razmerjih med zbori skupščine SR Slovenije pri njihovem delu je
skupščina SR Slovenije na seji republiškega zbora in na seji socialno-zdravstvenega zbora sprejela
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ODLOK
o soglasju k predlogu za ratifikacijo načrta za sodelovanje med zveznim sekretariatom za delo in socialno politiko SFRJ in Ministrstvom za zdravje LR Madžarske v letih 1971, 1972 in 1973, ki je bil podpisan v Budimpešti dne 24. 2. 1972
Daje se soglasje k predlogu za ratifikacijo načrta za sodelovanje med
zveznim sekretariatom za delo in socialno politiko SFRJ in Ministrstvom za
zdravje LR Madžarske v letih 1971, 1972 in 1973, ki je bil podpisan v Budimpešti dne 24. februarja 1972.
OBRAZLOŽITEV
Dne 24. februarja 1972 sta zvezni sekretariat za delo in socialno politiko
SFRJ in Ministrstvo za zdravje LR Madžarske podpisala načrt za sodelovanje
v zdravstvu in medicinskih vedah za leto 1971, 1972 in 1973, ki je sestavljen
na podlagi sporazuma med obema državama z dne 26. septembra 1966.
V načrtu sta predvidena brezplačna izmenjava zakonov, uradnih listov,
statističnih podatkov in drugih predpisov s področja zdravstva in vzajemno obveščanje o programih za izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje zdravstvenih
delavcev o znanstvenih konferencah, kongresih, simpozijih itd. V načrtu je prav
tako predvideno sodelovanje in vzajemno obveščanje o pojavih karantenskih
epidemioloških boleznih ter o ukrepih in metodah za preprečevanje bolezni.
Z načrtom je urejena tudi izmenjava zdravstvenih delavcev (zdravnikov, stoma- ,
tologov, farmacevtov in drugih), da bi izmenjali izkušnje, oziroma da bi se
strokovno izpopolnjevali.
Na podlagi 1. točke XXXV. amandmaja k ustavi SFRJ in tretje alinee
prvega odstavka XLIV. amandmaja k ustavi SR Slovenije se od republiških
in pokrajinskih skupščin zahteva soglasje, ker se z ratifikacijo omenjenega
načrta nalaga republikam določene obveznosti.
Odbor je na svoji seji dne 16. novembra 1972 obravnaval predlog za ratifikacijo načrta za sodelovanje med Zveznim sekretriatom za delo in socialno
politiko SFRJ in Ministrstvom za zdravje LR Madžarske v letih 1971, 1972 in
1973, ki je bil podpisan v Budimpešti dne 24. februarja 1972 in ugotovil, da ni
nobene ovire, da republika Slovenija ne bi dala soglasja k predlogu za ratifikacijo omenjenega načrta.
V razpravi je bilo poudarjeno, da je tako sodelovanje koristno, saj bo
brez dvoma prispevalo k razvoju medicinske znanosti in prakse. Poslanci so
bih mnenja, da bi moralo priti do ratifikacije načrta že prej, ker je bil sporazum podpisan že 24. februarja 1972.
Odbor predlaga republiškemu zboru skupščine SR Slovenije, da sprejme
predloženi predlog odloka.
POROČILA
Odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje socialno-zdravstvenega
zbora — poročilo z dne 20. 11. 1972, št. 0100-16/72.
Zakonodajno-pravna komisija — poročilo z dne 16. 11. 1972, št. 0100-16/72.
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Komisija za vprašanja mednarodnih odnosov — mnenje z dne 17. 11. 1972,
št. 0100-16/72.
PREDLOG ODLOKA
o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji mednarodne konvencije za preprečevanje onesnaženja morja z oljem, ki je bila sprejeta 12. maja 1954 v Londonu
in k sklepnemu aktu mednarodne konference o preprečevanju onesnaženja morja
z oljem, ki je bil sprejet 13. aprila 1962 v Londonu
Na podlagi 1. točke XXXV. amandmaja k ustavi SFRJ in 3. alinee prvega
odstavka XLIV. amandmaja k ustavi SR Slovenije ter v zvezi z določbo četrtega
odstavka 241. člena poslovnika skupščine SR Slovenije je skupščina SR Slovenije na seji republiškega zbora in na seji gospodarskega zbora sprejela
ODLOK
o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji mednarodne konvencije za preprečevanje onesnaženja morja z oljem, ki je bila sprejeta 12. maja 1954 v Londonu
in k sklepnemu aktu mednarodne konference « preprečevanju onesnaženja morja
z oljem, ki je bil sprejet 13. aprila 1962 v Londonu
Daje se soglaje k predlogu zakona o ratifikaciji mednarodne konvencije
za preprečevanje onesnaženja morja z oljem, ki je bila sprejeta 12. maja 1954
v Londonu in k sklepnemu aktu mednarodne konference o preprečevanju onesnažnja morja z oljem, ki je bil sprejet 13. aprila 1962 v Londonu.

OBRAZLOŽITEV
Komisija za varstvo okolja skupščine SR Slovenije je na seji dne 17. novembra 1972 obravnavala predlog zakona o ratifikaciji mednarodne konvencije
za preprečevanje onesnaženja morja z oljem, sprejete 12. maja 1954 v Londonu
in sklepni akt mednarodne konference o preprečevanju onesnaženja morja
z oljem, ki je bil sprejet 13. aprila 1962 v Londonu. Predlog zakona je skupščini
SR Slovenije predložil v soglasje zvezni izvršni svet.
Komisija meni, da je predlagani zakon umesten ter za SFRJ primeren, ker
je podpisnik te mednarodne konvencije tudi Italija. Materialne posledice zakona
za SR Slovenijo ne bodo velike, ker ima pristanišče Koper že zgrajene zahtevane
naprave. Zato komisija predlaga skupščini SR Slovenije, da da soglasje k temu
predlogu.
Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen poslanec inž. Miloš
Polič, za poročevalca na seji gospodarskega zbora pa poslanec inž. Ferdo Papič.
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POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija — poročilo z dne 23. 11. 1972, št. 0100-11/72.
Komisija za vprašanja mednarodnih odnosov -— mnenje z dne 20. 11. 1972,
št. 0100-11/72.

POROČILO
o izvajanja družbenega dogovora o izhodiščih za izvajanje
in financiranje zdravstvenega varstva v letu 1972
Odbor socialno-zdravstvenega zbora za zdravstvo
in zdravstveno zavarovanje je na seji dne 17. novembra 1972 obravnaval izvajanje družbenega dogovora o izhodiščih za' izvajanje in financiranje zdravstvenega varstva v letu 1972 ter ugotovitve in sklepe podpisnikov
družbenega dogovora o izhodiščih za izvajanje in financiranje zdravstvenega
varstva v letu 1972, ki so ga le-ti sprejeli na skupnem sestanku dne 31. 9. 1972.
V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da je socialno-zdravstveni zbor na
31. seji dne 15. junija 1972 že sprejel tozadevna stališča, ki so pomagala pri
razčiščevanju odnosov med neposredno prizadetimi. Vendar se je stanje medtem
bistveno spremenilo s sprejemom zakona o izločanju dela dohodkov iz prispevka
od osebnega dohodka iz delovnega razmerja, davka od prometa proizvodov in
storitev ter sodnih taks'v letu 1972 na posebne račune (Uradni list SFRJ, št.
39/72), ko je v drugem odstavku 2. člena dobil ta družbeni dogovor tudi pravnoformalno osnovo, na eni strani za uresničitev oblikovanja dohodkov skladov
zdravstvenega zavarovanja delavcev, na drugi strani pa izdatkov.
Nadalje je tudi zakon o ureditvi nekaterih vprašanj družbene kontrole cen
v SR Sloveniji (Ur. 1. SRS, št. 32 z dne 26. 7. 1972) predvidel v drugem odstavku
2. člena, da je oblikovanje cen zdravstvenih storitev v pristojnosti republike.
Tudi izvršni svet skupščine SR Slovenije je bil mnenja, da je šteti ta družbeni
dogovor kot osnovo za oblikovanje cen in sklepanje pogodb v skladu z omenjenim zakonom.
Odbor je ugotovil, da sta zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev in zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov podpisali družbeni
dogovor. Prav tako je ugotovil, da. ne velja odlok o zamrznitvi cen, ker je
izvršni svet ugotovil, da so cene v pristojnosti republike. Ce temu ne bi bilo
tako, tudi družbeni dogovor ne bi bil mogoč.
Glede na navedeno odbor ugotavlja novo situacijo, tako glede pravne osnove
kot tudi posameznih dinamičnih postavk v uresničevanju družbenega dogovora,
ki jih je treba upoštevati v neposrednih odnosih med pogodbenimi partnerji.
Zato odbor predlaga socialno-zdravstvenemu zboru, da sprejme naslednja stališča oziroma sklepe:
— kot podlaga za financiranje cen zdravstvenih storitev in sklepanje
pogodb za leto 1972 veljajo določbe družbenega dogovora o izhodiščih za izvajanje in financiranje zdravstvenega varstva v letu 1972;
— da derogira svoja stališča z dne 15. junija t. 1. in sicer v celoti, ker niso
v skladu z določili podpisanega družbenega dogovora;
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— apelira na vse zainteresirane partnerje, da takoj sklenejo pogodbe na
podlagi družbenega dogovora.
Odbor tudi predlaga socialno-zdravstvenemu zboru, da podpre prizadevanja
republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo za uresničevanje
družbenega dogovora, s čimer se izognemo različnemu tolmačenju in ustvarjanju
nezdravih odnosov med skupnostmi zdravstvenega zavarovanja delavcev in
zdravstvenimi delovnimi organizacijami.
Za svojega poročevalca na seji socialno-zdravstvenega zbora je odbor določil
poslanca dr. Mitjo Mrgoleta.
Št.: 113-422/72
Ljubljana, 20. 11. 1972

_

PREDLOG PRIPOROČILA
o organizaciji in financiranju zobozdravstvene dejavnosti
Na podlagi točke 153. člena ustave SR Slovenije je skupščina Socialistične
republike Slovenije na seji socialno-zdravstvenega zbora sprejela
PRIPOROČILO
o organizaciji in financiranju zobozdravstvene dejavnosti
Skupščina SR Slovenije je razpravljala o izvajanju stališč in sklepov o
aktualnih vprašanjih zobozdravstvenega varstva in zobozdravstvene službe, ki
jih je sprejel socialno-zdravstveni zbor na seji 24. decembra 1969. Pri tem je
u g o t o vi la :
1. Zobozdravstvena služba v Sloveniji ne zmore zadostiti potrebam občanov
po zobozdravstvenem varstvu. Kapacitete javne zobozdravstvene službe ponekod
niso v oeloti izkoriščene, zobozdravstveni delavci pa niso stimulirani za preseganje določenega obsega dela.
2. Spričo omejenih finančnih sredstev v zdravstveni in s tem v zobozdravstveni službi ni mogoče obnavljati in modernizirati opreme ter odpirati novih
delovnih mest. V letu 1972 se pri sedanjem načinu financiranja ne bi smelo
povečati število zobozdravstvenih delavcev, čeprav bi glede na potrebe v Sloveniji takoj rabili večje število novih zobozdravstvenih delavcev. Tudi sedanji
kadrovski normativ za zobozdravstvo ne ustreza, saj tudi z zasedbo vseh delovnih mest po- tem normativu ne bi mogli kriti vseh potreb prebivalstva. Po
tem normativu naj bi v letu 1975 imeli enega zobozdravnika z.1 asistentko na
1800 prebivalcev, po optimalnem strokovnem normativu pa bi tak team lahko
oskrboval le 800 prebivalcev.
3. Zobozdravstvena dejavnost je v zdravstvenih domovih sicer organizirana
v okviru posebne strokovne službe, vendar celotna ta služba v Sloveniji,ni
dovolj povezana, zaradi česar ostajajo nerešena številna vprašanja, kot so:
razvoj in organizacija službe, kadrovski normativi, strokovno nadzorstvo, stro-
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kovno izpopolnjevanje, strokovno medicinska doktrina, vrednost faktorja oziroma cena zobozdravstvene storitve, itd. Ta služba, v okviru zdravstvenih domov
nima potrebne organizacijske in finančne samostojnosti.
4. Zobozdravstvene storitve se obračunavajo po nomenklaturi in faktorskih
razmerjih, ki jih je predpisal republiški sekretar za zdravstvo in socialno
varstvo (Uradni list SRS, št. 3-15/1970), ob uporabi vrednosti faktorja, določene
s pogodbo. Vrednost faktorja je po posameznih skupnostih zdravstvenega zavarovanja zelo različna in znaša od 1,05 do 1,70 dinarja. Tako velika razlika
ni utemeljena in bi morali po mnenju zobozdravstvenih delavcev rv republiki
uveljaviti enotnejšo vrednost faktorja.
5. Zaradi omenjenih pomanjkljivosti, predvsem pa zaradi orriejitev finančnega značaja, javna zobozdravstvena služba ne more aktivirati vseh svojih
zmogljivosti. Zato vse več ljudi išče zobozdravstveno pomoč v privatni, zlasti
v ilegalni zobozdravstveni praksi, ki se je močno razširila. Ilegalne privatne
prakse nihče ne preganja, čeprav je socialno-zdravstveni zbor leta 1969 sprejel
o tem jasno stališče. Nasprotno, širijo se pojavi mazaštva, saj strokovno medicinsko delo opravljajo v improviziranih delovnih prostorih tudi osebe, ki za
tako delo nimajo ustrezne strokovne medicinske izobrazbe. Spričo omenjenih
pojavov so značilne po eni strani zahteve za dosledno preganjanje »črne« prakse
in kaznovanje tistih, ki jo opravljajo, po drugi strani pa predlogi za večjo liberalizacijo privatne zobozdravniške prakse, ki ima v Sloveniji, v primerjavi z
javno zobozdravstveno službo, le malenkosten delež pri izvajanju zobozdravstvenega varstva občanov.
V težnji, da bi izboljšali zobozdravstveno Varstvo občanov in odpravili pomanjkljivosti, ki so predvsem posledica velikih potreb in omejenih zmogljivosti
družbe, je skupščina SR Slovenije sprejela naslednja
stališča :
— še nadalje je treba kadrovsko in materialno krepiti javno zobozdravstveno službo kot integralni del javnega zdravstva, da bo sposobna zadovoljevati
potrebe občanov. Zato govorijo strokovni, ekonomski in politični razlogi. Rešitev
torej ni mogoče iskati v večji liberalizaciji privatne zobozdravniške prakse. Ob
večjem obsegu dela javne zobozdravstvene službe bodo hkrati spodrezane korenine »črni« zobozdravstveni praksi;
— zobozdravstvena služba mora biti stimulirana, da v celoti izkoristi obstoječe kapacitete in jih po potrebi poveča ter da opravi čimveč zobozdravstvenih
storitev in tako čimbolj pokrije potrebe občanov po zobozdravstvenem varstvu;
— republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo naj pripravi nov
predlog kadrovskih normativov za zobozdravstveno dejavnost;
— ker skladi zdravstvenega zavarovanja zaradi velike obolevnosti občanov
ne morejo pokriti vseh potreb po zobozdravstvenem varstvu, naj glede na
zmogljivosti opredelijo svoj delež pri financiranju zobozdravstvene dejavnosti.
Zobozdravstveno varstvo otrok in mladine naj gre v celoti v breme skladov'
zdravstvenega zavarovanja. Temu varstvu je tudi sicer treba dati prioriteto
(kadri, mreža, sredstva). Pri drugih zobozdravstvenih storitvah naj se diferencirano poveča in opredeli delež, ki gre v breme zavarovancev, izjema pa naj
velja za vse socialno šibke zavarovance.

Priloge

826

Na podlagi navedenega skupščina SR Slovenije
prip oroča :
a) vsem zdravstvenim domovom
— da na podlagi amandmaja XXVII k ustavi SR Slovenije začnejo uresničevati ustanovitev temeljnih organizacij združenega dela tako, da bo zobozdravstveni službi omogočena večja organizacijska in finančna samostojnost;
— da poskrbijo za polno angažiranost zobozdravstvenih kapacitet in uveljavijo tak delovni čas v zobozdravstveni službi, ki bo zagotovil kar največjo
dostopnost občanom. V tem smislu naj se v manjših krajih uvede deljen delovni
čas, v večjih krajih, kjer je večji priliv pacientov pa bi bilo treba zagotoviti
dve delovni izmeni dnevno in dežurno službo;
— da z medsebojnimi dogovori zagotovijo za leto 1973 enotno obravnavo
vseh elementov, ki vplivajo na višino cene zobozdravstvenih storitev ter s tem
enotnejšo vrednost faktorja;
— da v medsebojnih odnosih in v notranji delitvi namensko uporabljajo
sredstva za zobozdravstveno varstvo;
— da aktivno sodelujejo pri reševanju vseh vprašanj, ki so skupnega pomena za nadaljnji razvoj na področju zobozdravstvenega varstva.
b) vsem skupnostim zdravstvenega zavarovanja delavcev
— skladi zdravstvenega zavarovanja naj ne omejujejo sredstev namenjenih
za zobozdravstveno dejavnost in naj jih za leto 1973 povečajo, v najmanj enakem
razmerju kot za druge oblike zdravstvenega; varstva;
— da za leto 1973 v skladu z družbenim dogovorom ter z drugim odstavkom
49. člena zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva določijo, kolikšen del stroškov za zobozdravstveno varstvo gre na
račun skupnosti. Pri določanju svojega deleža naj upoštevajo: finančno zmogljivost skladov zdravstvenega zavarovanja, absolutno prednost zobozdravstvenega
varstva otrok in mladine, dosedanje izkušnje v zvezi s participacijo zavarovancev in strukturo nuđenih zobozdravstvenih storitev. Hkrati naj se zavzemajo
za čimbolj enotne kriterije glede višine participacije v Sloveniji.
c) vsem občinskim skupščinam
— da proučijo izvajanje zobozdravstvenega varstva občanov ter poskrbijo
za povečanje zobozdravstvenih zmogljivosti na svojem območju. Zlasti je treba
poskrbeti za razširitev omrežja zobozdravstvenih ambulant za otroke in šolsko
mladino. V tem pogledu je treba uskladiti občinske razvojne programe s programi šol;
— da s pomočjo inšpekcij dosledno preganjajo ilegalno zobozdravstveno
prakso, v skladu z zakonom o zdravstvu pa omogočajo privatno zobozdravniško
prakso, če z realizacijo ukrepov predvidenih v priporočilu, ni mogoče izboljšati
dela javne zobozdravstvene službe.
d) vsem organizacijam združenega dela
— da povečajo skrb za zobozdravstveno varstvo zaposlenih delavcev;
— da v večji meri kot do sedaj vplivajo na zobozdravstveno varstvo zaposlenih delavcev.
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e) skupnosti zdravstvenih delovnih organizacij SR Slovenije in zvezi
skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev
— da do 30. decembra 1972 proučita in predlagata konkretne tehnične
rešitve za izpeljavo v tem aktu navedenih stališč in priporočil;
— da preučita potrebno administracijo v zobozdravstveni dejavnosti.
f) stomatološki kliniki
— da omogoči strokovni in instrukcijski nadzor nad doktrinarnim in administrativnim delom z namenom, da se izboljša kvaliteta in raven strokovnega dela.
St.: 51-9/72
OBRAZLOŽITEV
Odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje socialno-zdravstvenega
zbora skupščine SR Slovenije je na sejah dne 19. januarja in 25. februarja 1972
obravnaval poročilo republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo
o realizaciji sklepov in stališč socialno-zdravstvenega zbora skupščine SR Slovenije o aktualnih vprašanjih zobozdravstvenega varstva in zobozdravstvene
službe. Soglasno je prišel do zaključka, da javna zobozdravstvena služba v Sloveniji razen redkih izjem ne zadovoljuje potreb občanov po zobozdravstvenem varstvu ter da se je stanje kljub stališčem in sklepom, ki jih je sprejel socialnozdravstveni zbor na seji dne 24. 12. 1969, celo poslabšalo, da občani še težje
uveljavljajo pravice do zobozdravstvenega varstva. Ilegalna privatna zobozdravstvena praksa se vsebolj bohoti, javna zobozdravstvena služba pa ne more
aktivirati vseh svojih zmogljivosti. Vse več ljudi išče pomoč v privatni, zlasti
v »čmi« zobozdravstveni praksi. Zato je treba uveljaviti spremembe v organizaciji in financiranju zobozdravstvenega varstva in v ta namen sprejeti ustrezno
priporočilo zdravstvenim zavodom, skupnostim zdravstvenega zavarovanja in
nekaterim drugim družbenim dejavnikom.
Odbor je opredelil svoja stališča in imenoval posebno komisijo, ki je pripravila osnutek priporočila.
Odbor je na seji dne 25. februarja 1972 sprejel osnutek priporočila ter v
skladu z izraženimi pripombami in predlogi priporočilo tudi dopolnil. Nato je
na 29. seji dne 10. marca 1972 osnutek priporočila sprejel tudi socialno-zdravstveni zbor.
V skladu s predlogi in pripombami, izraženimi na seji zbora, je odbor izpopolnil osnutek priporočila ter ga dal v javno razpravo vsem zdravstvenim
domovom, skupnostim zdravstvenega zavarovanja, Občinskim skupščinam, družbenopolitičnim organizacijam in strokovnim društvom. Po končani javni razpravi je predhodno komisija na seji dne 8. septembra 1972 ocenila dane pripombe in predloge ter izdelala osnutek predloga priporočila, nato pa je odbor
na seji dne 18. septembra 1972 soglasno sprejel predlog priporočila.
Predloženi predlog pomeni realizacijo stališč in sklepov socialno-zdravstvenega zbora glede organizacije in financiranja zobozdravstvene dejavnosti v Sloveniji in vsebuje mnenja in pripombe vseh zainteresiranih družbenih dejavnikov
na tem področju.
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Odbor je bil soglasen v naslednjih ugotovitvah:
— kapacitete javne zobozdravstvene službe niso v celoti izkoriščene, zobozdravstveni delavci pa niso stimulirani za preseganje določenega obsega dela;
— ne le politični, temveč tudi strokovni razlogi govorijo za krepitev javne
zobozdravstvene službe. Rešitev torej ni mogoče iskati v večji liberalizaciji privatne zobozdravniške prakse. Javno zobozdravstveno službo je treba še nadalje
krepiti kot integralni del javnega zdravstva, da bo sposobna zadovoljevati
potrebe občanov;
— potrebno je večje angažiranje javne zobozdravstvene službe ter odprava
limitov glede obsega dela te službe. Ta služba mora biti stimulirana, da opravi
čimveč zobozdravstvenih storitev in tako čimbolj pokrije potrebe občanov po
zobozdravstvenem varstvu;
— če skladi zdravstvenega zavarovanja ne morejo pokriti vseh stroškov
za sedanji obseg pravic, naj konkretneje opredelijo svoj delež pri financiranju
zoboizdravstvene dejavnosti. Manjkajočo razliko je treba pokriti iz drugih virov,
predvsem pa s povečano udeležbo zavarovancev;
— v izpopolnjeni sistem financiranja zobozdravstvene dejavnosti je treba
vgraditi instrumente za odpravo pretiranih socialnih razlik.
V skladu z navedenimi izhodišči bi bilo treba uveljaviti ukrepe predvidene
v predlogu priporočila. Z uveljavitvijo navedenih ukrepov bi javni zobozdravstveni službi omogočili, da izkoristi svoje kapacitete in jih celo razširi ter tako
v večji meri pokrije potrebe zavarovancev. S tem bi odpadla tudi dilema ali
naj krepimo privatno zobozdravstveno dejavnost ali ne. Ob aktivnem delu javne
zobozdravstvene službe bi bile hkrati spodrezane tudi korenine »črni« zobozdravstveni praksi.
Sodelujoči so v javni razpravi podprli osnutek priporočila in vse bistveno
nove predlagane rešitve. Nekateri so menili le, da ni mogoče povečati delež,
ki gre v breme zavarovancev ter tako zagotoviti potrebna dodatna sredstva za
financiranje zobozdravstvenega varstva. Glede stališča ali naj se opredeli in
poveča delež v breme zavarovanoev, je odbor menil, naj finančno breme zobozdravstvenega varstva odraslih bolj kot dosedaj pade na samega občana. Zato
naj se ta delež opredeli in poveča, vendar diferencirano glede na zmogljivosti.
Pri tem pa je treba, poleg otrok in mladine posebej zaščititi vse socialno šibke
zavarovance kot npr.: upokojence, ki prejemajo varstveni dodatek, prejemnike
otroškega dodatka, itd.
Predlog naj organizacije združenega dela pomagajo svojim delavcem pri
kritju stroškov zobozdravstvenega varstva in v ta namen sklenejo ustrezne pogodbe z zdravstvenimi delovnimi organizacijami, ni dobil podpore v javni razpravi. Po mnenju sodelujočih bi taka rešitev imela za posledico socialno diferenciacijo, saj bi nekatere delovne organizacije zaradi dobrega finančnega stanja
bile to sposobne storiti, dj-uge pa zaradi slabega finančnega stanja tega ne bi
zmogle. Odbor je upošteval dano, pripombo in ustrezno spremenil besedilo priporočila, menil pa je, naj organizacije združenega dela v okviru danih možnosti
povečajo skrb za zobozdravstveno varstvo zaposlenih delavcev.
Odbor je ocenil, da so omenjena izhodišča in predlogi ukrepov realna
osnova, na. kateri bi gradili politiko zobozdravstvenega varstva in njegovega
financiranja.
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Na podlagi drugega odstavka 110. člena poslovnika socialno-zdravstvenega
zbora skupščine SR Slovenije je odbor soglasno sprejel predlog priporočila ter
predlaga, da ga obravnavata socialno-zdravstveni zbor in republiški zbor skupščine SR Slovenije.
POROČILA
Odbor socialno-zdravstvenega zbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje je na seji dne 30. oktobra 1972 obravnaval pripombe in predloge zakonodaj no-pravne komisije skupščine SR Slovenije in republiškega sekretariata za
zdravstvo in socialno varstvo k predlogu priporočila o organizaciji in financiranju zobozdravstvene dejavnosti.
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da je odbor kot predlagatelj omenjenega priporočila v smislu določb poslovnika skupščine SR Slovenije in predhodnega
dogovora glede načina sprejema tega akta, predložil predlog priporočila predsedniku skupščine SR Slovenije, zakonodajno-pravni komisiji in izvršnemu
svetu, s predlogom, da ga obravnavata republiški in socialno-zdravstveni zbor
skupščine SR Slovenije. Predlog je bil nato tudi dodeljen v obravnavo republiškemu in socialno-zdravstvenemu zboru. Kasneje pa je bil sklenjen poseben
dogovor med predsednikoma republiškega in socialno-zdravstvenega zbora o
tem, naj bi problematiko o organizaciji in financiranju zobozdravstvene dejavnosti v Sloveniji obravnaval le socialno-zdravstveni zbor, ter tudi sam
sprejel navedeno priporočilo. Zaradi te nove okoliščine ter pripomb zakonodajno-pravne komisije in republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno
varstvo je odbor na seji dne 30. oktobra 1972 ponovno razpravljal o predlogu
priporočila ter obravnaval vse dane pripombe in predloge.
Odbor je soglasno sprejel predlog, naj bi problematiko zobozdravstvene
dejavnosti obravnaval le socialno-zdravstveni zbor ter sam sprejel priporočilo
o organizaciji in financiranju zobozdravstvene dejavnosti v SR Sloveniji. Temu
ustrezno se zato preoblikuje uvodni del priporočila, ki se glasi: »Na podlagi
153. člena ustave SR Slovenije je skupščina Socialistične republike Slovenije
na seji socialno-zdravstvenega zbora dne
sprejela.«
Upoštevajoč vse dane pripombe in predloge k predlogu priporočila, so v
podrobni obravnavi bili dani naslednji amandmaji:
k 1. točki ugotovitev: V drugi vrsti se za piko doda besedilo:
»Zaradi omenjenih sredstev v zdravstvu tudi«, nato pa se nadaljuje z malo
začetnico besedilo: kapacitete zobozdravstvene službe ponekod niso v celoti izkoriščene, zobozdravstveni delavci pa niso stimulirani za preseganje določenega
obsega dela.
Po mnenju nekaterih so omenjena sredstva v zdravstvu vzrok, da kapacitete
zobozdravstvene službe ponekod niso v celoti izkoriščene, zobozdravstveni delavci pa niso stimulirani za preseganje določenega obsega dela.
K 2. točki ugotovitev: V četrti vrsti se za besedo »število«, črta
beseda »zobozdravstvenih« in nadomesti z besedo »zdravstvenih«. V peti vrsti
se za besedo »delavcev« črta vejica in doda »za več kot 3,5 %>«, nato pa se
nadaljuje besedilo »čeprav bi glede. . .«:
Crta se tudi sedanji zadnji stavek te točke.
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Obstoječi republiški kadrovski normativi predvidevajo 1 zobozdravnika za
zobozdravstveno varstvo 3000 odraslih oseb, za zobozdravstveno varstvo otrok
in mladine pa 1 zobozdravnika na 2000 oseb.
K 4. točki ugotovitev: V šesti vrsti se med besedama »zavarovanja« in »različna«, črta beseda »zelo«, med besedama »od« in »dinarja« pa
besedilo, »1,05 do 1,70« in nadomesti z besedilom, »1,60 do 1,85«.
Črta se tudi zadnji stavek te točke.
Podatki o vrednosti faktorjev v zobozdravstvu so bili iz leta 1971. Sedanje
vrednosti faktorjev v zobozdravstvu se v okviru republike izenačujejo in znašajo od 1,60 do 1,85 dinarja.
K tretji alinei stališč: V drugi vrsti se med besedama »normativ« in »za«, doda besedilo, »in nomenklaturo storitev ter faktorska razmerja«.
K četrti alinei stališč: V tretji vrsti se med besedama »na« in
»zmogljivosti«, doda besedilo, »svoje realne finančne«.
K b) točki priporočil: V naslovu se na koncu črta beseda »delavcev«.
Zadevno priporočilo velja tudi za skupnosti zdravstvenega zavarovanja
kmetov.
K c) točki priporočil: V zadnji vrsti prve alinee se med besedama
»programe« iin »programi« črta črka »s« in doda besedilo »z investicijskimi«.
K e) točki priporočil: V drugi alinei se med besedama »preučita«
in »potrebno«, doda besedilo, »in poenotila«.
K 3. strani: Za zadnjo alineo stališč se uvodni del spremeni tako, da se
glasi: »Na podlagi navedenega je skupščina SR Slovenije sprejela«, nato pa se
doda novo poglavje, ki se glasi:
I. sklepe
1. republiškemu sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo:
— da organizira strokovno-instrukcijsko nadzorstvo;
— da pripravi nov predlog kadrovskih in časovnih normativov za zobozdravstveno dejavnost ter jih opremi s potrebnim tolmačenjem (kodeksom
storitev);
— da predpiše panoge in trajanje specializacije ter uredi vsa druga strokovna in tehnična vprašanja glede specializacije in specialističnega izpita v
stomatologiji.
Nato se pred besedo »priporoča«, doda številka »II.«, tako da se naslov
glasi: »II. priporočila:«.
Odbor ni upošteval pripombe zakonodaj,no-pravne komisije k b) točki priporočil. Menil je, da je dovolj le priporočiti delovnim organizacijam naj povečajo skrb za zobozdravstveno varstvo zaposlenih delavcev, oziroma v večji
meri kot dosedaj vplivajo na njihovo zobozdravstveno varstvo, kako bodo to
storile pa je odvisno od njih samih in njihovih finančnih sposobnosti. V osnutku
priporočila je bilo opredeljeno, kako naj delovne organizacije povečajo skrb za
zobozdravstveno varstvo zaposlenih delavcev, vendar so sodelujoči v javni razpravi zavrnili takšno poseganje v samoupravne pravice le-teh in menili, da je
to v nasprotju s stališči 3. konference Zveze komunistov Slovenije o socialnem
razlikovanju, saj bi tiste delovne organizacije, ki finančno dobro stojijo, bile
sposobne to storiti, druge, ki finančno slabo stojijo pa tega ne bi zmogle.
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Odbor tudi ni upošteval pripomb republiškega sekretariata za zdravstvo
in socialno varstvo k 1. točki ugotovitev in k drugi alinei c) točke priporočil.
Glede pripombe k 1. točki ugotovitev, da je nezdrav položaj v zobozdravstveni
službi posledica raznih slabosti in napak v financiranju zobozdravstvene dejavnosti, v pomanjkanju družbene kontrole in omajanih etičnih načelih posameznih zobozdravstvenih delavcev, je odbor menil, da takšna terminologija ne
sodi v 1. točko ugotovitev. Že iz samega priporočila izhaja, kar je bilo tudi
večkrat poudarjeno, da zobozdravstvena služba ne zadovoljuje potreb občanov
po zobozdravstvenem varstvu tudi zaradi slabe organizacije in pomanjkanja
družbene kontrole ter napak v financiranju, zavrnil pa je trditev, naj bi bila
omajana etična načela posameznikov tudi vzrok za to. Menil je, da bi bilo
nepravilno iz vseh vrst poklicev izločiti zobozdravstvene delavce ter začeti razpravo o njihovi etiki, dosledno pa se je odbor zavzel za pregon »črne« prakse.
Glede pripombe k drugi alinei c) točke priporočil je odbor menil, da je besedilo
te alinee po vsebini povsem enako besedilu pripomb k tej točki ter je razlika
le v stilizaciji in obliki. Z navedenim se je strinjal tudi predstavnik republiškega
sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo.
Odbor je soglasno sprejel vse zgoraj navedene amandmaje ter predlaga
socialno-zdravstvenemu zboru, da sprejme predlog priporočila o organizaciji in
financiranju zobozdravstvene dejavnosti z amandmaji s seje dne 30. oktobra 1972.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca dr. Mitjo Mrgoleta.
Št.: 51-9/72
Ljubljana, 2. 11. 1972

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije je na seji dne 2. oktobra 1972 obravnavala predlog priporočila o organizaciji in financiranju zobozdravstvene dejavnosti v SR Sloveniji, .ki ga je skupščini predložil odbor
socialno-zdravstvenega zbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje.
V načelni razpravi je bil izražen pomislek o tem, da bo priporočilo prispevalo k učinkovitejšemu razreševanju problematike, ki izhaja iz ugotovitvenega
dela priporočila.
Pri podrobni obravnavi besedila predloga priporočila komisija ni sprejela
nobenih amandmajev, dane pa so bile naslednje pripombe:
k 1. točki ugotovitev: Ni jasno razvidno, kje so osnovni vzroki
za to, da zobozdravstvena služba, kljub temu, da kapacitete javne zobozdravstvene službe ponekod niso' v celoti izkoriščene, ne more zadostiti potrebam
občanov po zobozdravstvenem varstvu.
K b) točki priporočil: V naslovu naj se izpusti beseda »delavcev«,
ker naj zadevno priporočilo velja tudi za skupnosti zdravstvenega zavarovanja
kmetov.
K c) točki priporočil: Zadnji stavek besedila prve alinee ni dovolj
jasen. Če gre za to, naj bodo zobozdravstvene službe za otroke in šolsko mladino zajete v investicijskih programih šolskih kapacitet, je treba to jasno
povedati.
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K d) točki priporočil: Iz omenjenih dveh alinej ni jasno razvidno,
kako naj organizacije združenega dela povečajo skrb za zobozdravstveno varstvo zaposlenih delavcev oziroma v večji meri kot dosedaj vplivajo na njihovo
zobozdravstveno varstvo.
Št.: 51-9/72
Ljubljana, 3. 10. 1972
PREDLOG ODLOKA
o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov
okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani
Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične
republike Slovenije ter II. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije in v zvezi s 6. in 10. členom zakona o gospodarskih sodiščih v SR Sloveniji
(Uradni list SRS, št. 20-221/65) in s 45. členom zakona o gospodarskih sodiščih
(Uradni list SFRJ, št. 7-83/65) je skupščina SR Slovenije na seji republiškega
zbora sprejela
ODLOK
o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov
okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani
I.
Okrožno gospodarsko sodišče v Ljubljani ima 127 sodnikov porotnikov.
II.
Za sodnike porotnike se izvolijo:
Mihael Ačkun, vodja prodaje, Sijaj, razsvetljava, galvanizacija,
Hrastnik;
Franc Ahac, tehnični vodja obrata, Itas, industrije transportnih sredstev in opreme, Kočevje;
Stojan A r m i č , samostojni svetovalec za raziskovalno delo, republiški
sekretariat za prosveto in kulturo, Ljubljana;
Jože Bab ni k, dipl. inž. agronomije, šef nabave surovin, Kolinska, tovarna hranil, Ljubljana;
Marjeta Baje, svetovalec za kulturo, telesno kulturo, vzgojo in izobraževanje, skupščine občine Ljubljana-Center, Ljubljana;
Franc B a 1 a n č , vodja programa in analiz, industrije gumijevih, usnjenih
in kemičnih izdelkov Sava, Kranj;
Julijana Bar, učitelj-asistent, prehodni mladinski dom Ljubljana;
Valentin Benedičič, vodja sadjarstva, kmetijsko živilski kombinat
Kranj, obrat kmetijske zadruge Radovljica, delovišoe Poljčane;
Saša B e r n i k , samostojni raziskovalec v razvojnem laboratoriju, tovarne
kemičnih izdelkov Ilirija, Ljubljana;
Peter Bertoncelj, mojster v remontni delavnici, tovarna pohištva
Stol, Kamnik;
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Sonja B e v c , materialno obračunski referent, Labod, tovarna perila, Novo
mesto;
Zlatko Bogataj , načelnik finančnega oddelka, komunalni zavod za socialno zavarovanje Kranj;
Dobrivoje B o ž o v i ć , vodja delovne enote pleskarstva, tapetništva in
pečarstva, komunalni servis Kranj;
Alojz Brekan, komercialist, trgovsko podjetje Nama, Ljubljana;
Karel B r i c e 1 j , vodja tehničnega sektorja, Velana, tovarna zaves,
Ljubljana,
Janez B r i š n i k , vodja gospodarsko finančnega sektorja, rudnik kaolina
Crna, Kamnik;
Zdravko B r v a r , skladiščnik surovin, Lek, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, Ljubljana;
Geza Čahuk, ravnatelj, osnovna šola Trnovo, Ljubljana;
Bojan Čebul j , novinar, Radio televizija, Ljubljana;
Jože C i č , dipl. inž. rudarstva, tehnični vodja obrata, Zasavski premogovniki Trbovlje, rudnik Zagorje ob Savi, obrat Kisovec;
Milena C u š , poslovodja bifejev Kurentov hram, gostinsko podjetje Bežigrad, Ljubljana;
Peter Debelak, analitik, LIP, lesna industrija, Bled;
Gvido D e r ž a j , dipl. elektro inž., svetnik generalne direkcije, Iskra,
zavod za avtomatizacijo Ljubljana, v združenem podjetju Iskra, Kranj;
Marjan D o 1 i n a r , obratovodja oplemetilnice, bombažna predilnica in
tkalnica Tržič;
Jože Došen, direktor splošno kadrovskega sektorja, Beti, belokranjske
trikotažne industrije, Metlika;
Ciril Drofenik, referent za organizacijo dela, tobačne tovarne Ljubljana;
Slavko Erzar, vodja splošnega sektorja, turistično prometno podietie
Creina, Kranj;
Leopold Frelih, kmetijski pospeševalec, kmetijska zadruga Cerknica;
Aleš F urla n, vodja prodaje, Energoinvest, Sarajevo, Kovinostroj, Grosuplje;
Janez Gabrijelčič, vodja mehanografskega centra, splošno gradbeno
podjetje Pionir, Novo mesto;
Ferdo Golob, referent za varstvo družine in skrbništvo, skupščina občine
Domžale;
Pavla Gruden, vodja oddelka za obračun, plan in analize, industrija
usnja, Vrhnika;
Marko Hočevar, pleskar-črkoslikar, cestno podjetje Ljubljana;
Drago Jakopin, vodja nabave in prodaje, splošno gradbeno podjetje
Gradišče, Cerknica;
Lojze J a m n i k , direktor, gostinsko podjetje Daj-Dam, Ljubljana;
Ivan Jane, tehnik I., vodja gradbišča, komunalno podjetje Vič, Ljubljana ;
Andrej Janež, šef nabavne službe, industrijski kombinat Planika, Kranj;
Ludvik J a r c , vodja službe za opremljanje stavbnih zemljišč, Soseska,
podjetje za urejanje stavbnih zemljišč Bežigrad-Moste, Ljubljana;
Milko Jazbec, referent za transportne naprave in črpalke, Termoelektrarna Trbovlje, podjetje za proizvodnjo in prodajo električne energije, Trbovlje;
53
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Marjan Jelen , šef splošnega oddelka, trgovsko podjetje Kurivoprodaja,
Ljubljana;
Jane Jemec, komercialni referent, gorenjske predilnice Skofja Loka;
Remigij Jerman, vodja pravne službe, kombinat lesno predelovalne .industrije Logatec;
Jože J e š e , direktor splošnega sektorja, tovarna verig Lesce;
Vladimir Kaše, računovodja, splošno gradbeno podjetje Sava, Jesenice;
Jože Kepic, direktor, lončarska obrtna zadruga Komenda;
Avgust Klemene, dipl. inž. strojništva, obratovodja, Titovi zavodi Litostroj, Ljubljana;
Franc Ključevšek, pomočnik direktorja, skupnost pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, direkcija Slovenije, Ljubljana;
Vinko Kljun, obratovodja,osnovne organizacije, Tuba, tovarna kovinskih in plastičnih izdelkov, Ljubljana;
Stane Kopač, vodja službe varstva pri delu, gradbeno podjetje Obnova,
Ljubljana;
Draga Koren, računovodja, komunalno podjetje Tržič;
Jože Kori, kustos, muzej ljudske revolucije Slovenije, Ljubljana;
Jože Koritnik, upravitelj, splošna bolnišnica Trbovlje;
Slavica Kosi, pravnik, Avtomontaža, tovarna karoserij, Ljubljana;
Andrej Kralj, vodja biroja za ekonomsko analizo in planiranje, predilnica Litija;
Fani Kranjc, delavka v predilnici II., Novoteks, tekstilna tovarna,
Novo mesto;
Viktor Kravanja, izredni profesor, fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo univerze v Ljubljani;
Marija Krek, vodja splošnega sektorja, gostinsko in trgovsko podjetje,
Central, Kranj;
Angelca K u m š e, svetovalec za zdravstvo in socialno varstvo, skupščina
občine Ljubljana-Vič-Rudnik, Ljubljana;
Karel Kuntarič, direktor, trgovsko podjetje na drobno in debelo Manufaktura, Lj ubijana;
Viljem Limoni, šef računsko komercialnega sektorja, Termit, rudarsko
podjetje kremenovih peskov in oplemenitenje nekovin, Domžale;
Tilka L j u b o t i č , samostojni svetovalec, republiški sekretariat za finance
Ljubljana;
Ivan L j u b i č i č , šef finančne operative in kontrole, Kemofarmacija,
podjetje za promet s farmacevtskim materialom, Ljubljana;
Franc Lovšin, vodja tehničnega biroja, Rašica, tovarna pletenin, Ljubljana-Gameljne;
Peter M.andeljc, tehnolog, vodja obrata, Ljubljanske opekarne, Ljubljana ;
Mitja M a r i n š e k , poslovni sekretar, Slovenija-sadje, export-import,
Ljubljana;
Ivan Mark ovi č, pravni referent, združeno PTT podjetje, Ljubljana;
Roman Mazi, pravni referent, podjetje za avtomatizacijo prometa, Ljubljana ;
Janez Medič, referent za prodajo avtoelektrike za motorna, vozila, Saturnus, kovinsko predelovalna industrija, embalaža, avtooprema, Ljubljana;
Alojz Medle, vodja obrata, lesni kombinat Novoles, Novo mesto;
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Tončka Meli k , računovodja, gostinsko podjetje Figovec, Ljubljana;
Štefan Mesaric, dipl. inž. gradbeništva, direktor poslovne enote, gradbeno industrijsko podjetje Gradiš, Ljubljana;
Ladislav M e š i č , strokovni sodelavec v kontroli, živilski kombinat Žito,
Ljubljana;
Borislav Mi r k o vi ć , dipl. inž. strojništva, pomočnik šefa strojno inventarnega parka, združeno železniško transportno podjetje Ljubljana, gradbeno
podjetje Ljubljana;
Štefan Mohor, vodja delovne enote obdelave, loške tovarne hladilnikov
Skofja Loka;
Stanislav M r 1 a k , vodja proizvodnega obrata montaže težke obutve, tovarna obutve Alpina, Žiri;
Ivan M u h i č , direktor ekonomsko splošne direkcije, Emona, proizvodnja,
trgovina, turizem, engineering, Ljubljana;
Jože M u h v i č , učitelj praktičnega pouka, zavod za usposobljanje invalidne mladine Kamnik;
Milan Nabergaj, referent za delovna razmerja, združeno železniško
transportno podjetje Ljubljana;
Ivan Nečemar, pomočnik glavnega direktorja, Vektor, poslovno združenje za cestni transport. Ljubljana;
Vinko Novak, vodja strojnega oddelka, zavod za rehabilitacijo invalidov
SR Slovenije, Ljubljana;
Ivica Obersne-Spasojevič, samostojni obrtnik, gostilna Rožnik,
Ljubljana;
Stanislav Oblak, vodja računovodskega sektorja, časopisno podietie
Gorenjski tisk, Kranj;
Brane Osredkar, socialni delavec, center za socialno delo skupščine
Ljubljana-Center, Ljubljana;
Franc P a h o v n i k , vodja izmene v stiskalnici, tovarna kovinske galanterije, Ljubljana;
Franc P a n k o , strugar, strojna tovarna Trbovlje;
Alojz Pavčnik, dipl. inž. rudarstva, direktor rudnika, zasavski premogovniki Trbovlje, rudnik Hrastnik;
Ivan Perko, blagovno finančni kontrolor, Chemo, trgovsko podjetje s
kemično tehničnim blagom na veliko in malo ter uvoz in zastopanje tujih firm
J
Ljubljana;
Boris Pertot, obratovodja, predilnica I., tekstilna industrija Tekstillndus, Kranj;
Ivan P e t r i č , direktor obrata Sodražica, Donit, kemična industrija, Medvode, tovarna žičnih in plastičnih mrež Sodražica;
Vinko Pevec, obratovodja obrata filtrov, Donit, kemična industrija
Medvode;
'
Branko P i n t a r , referent za nabavo repromateriala, industrija usnja
Vrhnika, obrat Šmartno pri Litiji;
Franc Pogačnik, komercialni referent, združeno podjetje Slovenske
železarne, Ljubljana, železarne Jesenice;
Jože Pogačnik, strokovni svetovalec, Iskra-Commerce, Ljubljana
v združenem podjetju Iskra, Kranj;
Alojz Poglajen, vodja službe za splošne zadeve, komunalni zavod za
zaposlovanje Ljubljana;
53»
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Franc P o t e k o , šef strojne obdelave, Titovi zavodi Litostroj, Ljubljana;
RudiPovše, direktor, proizvodno podjetje Sinoles, Šentvid pri Stični;
Andrej Prislan, socialni delavec, center za socialno delo Kranj;
Ivan Pungerčič, skladiščni manipulant, Lek, tovarna farmacevtskih
in kemičnih izdelkov, Ljubljana;
Vitomir Ravhekar, direktor poslovne enote. Viator, prometno, hotelsko
in turistično podjetje, Ljubljana, poslovne enote Jesenice;
Janez R o g 1 i č , obratni ključavničar, tovarna kemičnih izdelkov Hrastnik;
Vladimir Rot, tehnični vodja, komunalno stanovanjsko podjetje Vrhnika;
Alojz Rozemberger, mojster v oddelku montaže spajkal, obrtno
podjetje Ela, Novo mesto;
Mile S a v i ć , izdelovalec disperzijskih izdelkov, JUB, kemična industrija,
Dol pri Ljubljani;
Štefan Seničar, načelnik oddelka za finance, skupščina občine Novo
mesto;
Samo Sket, obratovodja kvasarne, pivovarna Union, Ljubljana;
Zdravko S m o 1 e j , referent prodaje, združeno podjetje Slovenske železarne, Ljubljana, železarna Jesenice;
Mirko Sobočan, kontrolor finančnega in materialnega poslovanja, Termika, industrijsko in montažno podjetje za izolacije, Ljubljana;
Drago Sotler , planer-analitik, združeno podjetje za PTT promet, Ljubljana, PTT podjetje Novo mesto;
Janko* S tari ha, direktor podružnice, Ljubljanska banka, Ljubljana,
podružnica Črnomelj;
Franc S t o š i c k i , žgalec klinkerja, cementarna Trbovlje;
Miro Sušnik, tehnolog I., gradbeno industrijsko podjetje Beton, Zagorje ob Savi;
Mitja Svetel, direktor finančne direkcije, Emona, proizvodnja, trgovina, turizem, engineering, Ljubljana;
Miroslav S t i m a c , šef službe za splošno organizacijo, Krka, tovarna
farmacevtskih in kemičnih izdelkov, Novo mesto;
Valentin S u b i c , inštruktor montaže, Brest, industrija pohištva, Cerknica
Alfonz T r a t a r , vodja pravne službe, Trimo, trebanjske industrije montažnih objektov, Trebnje;
Marjan Trobec, referent za varstvo pri delu, papirnioe Količevo, p.
N
Domžale;
Lojze Urbane, vodja splošnega sektorja, veletrgovina Živila, Kranj;
Branko V e r g 1 e s , obratovodja tkalnioe, tekstilna tovarna Sukno, Zapuže,
p. Radovljica;
Pavle Vesel, vodja obratovalne službe, združeno podjetje za distribucijo električne energije Slovenije, Ljubljana, Elektro Ljubljana;
Lilijana VI a si Ć, delavka. Iskra, Elektromehanika Kranj, v združenem
podjetju Iskra, Kranj;
Štefka Volk, višji analitik, Lek, tovarna farmacevtskih in kemičnih
izdelkov, Ljubljana;
Lavra Za dni k, delavka, obrtno podjetje Bistra, Škofja Loka;
Črtomir Zoreč, kustos, gorenjski muzej, Kranj;
Stanislava Zrnec, finančni direktor, podjetje Kamnik, Kamnik;
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Anton Zupančič, šef obrata za kooperacijo, združeno kmetijsko go*zdarsko podjetje Kočevje;
Franc 2 i ž e 1 j , samostojni referent prodaje, kartonažna tovarna Ljubljana;
Sandi 2 i ž m o n d , računovodja, hotel Lev, Ljubljana.

OBRAZLOŽITEV
Mandatna doba dosedanjim sodnikom porotnikom okrožnega gospodarskega
sodišča v Ljubljani je potekla 14. 7. 1972.
V letu 1970 je skupščina SR Slovenije izvolila 160 sodnikov porotnikov
okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani. Glede na to, da se je obseg senatnih zadev zaradi spremembe zakona o> pravdnem postopku zmanjšal, predlaga okrožno gospodarsko sodišče v Ljubljani, da skupščina SR Slovenije izvoli
127 sodnikov porotnikov.
Kandidate za sodnike porotnike so evidentirale komisije za volitve in imenovanja občinskih skupščin v sodelovanju z družbenopolitičnimi organizacijami
v občinah in organi samoupravljanja delovnih organizacij.
Struktura predlaganih kandidatov je naslednja:
po spolu:
moških
žensk
po šolski izobrazbi:
z visoko
z višjo
s srednjo
z nižjo
brez končane osemletke

109 kandidatov
18 kandidatov

31
29
49
16
2

kandidatov
kandidatov
kandidatov
kandidatov
kandidata

23
30
5
8
4
57

kandidatov
kandidatov
kandidatov
kandidatov
kandidati
kandidatov

po Strokovnosti:
pravne in upravne stroke
ekonomsko-komercialne stroke
finančne stroke
gradbene stroke
kemične stroke
ostale stroke

po panogah organizacij, kjer so kandidati v delovnem razmerju
industrija in rudarstvo
kmetijstvo in gozdarstvo

61 kandidatov
4 kandidati
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gradbeništvo . .
promet
trgovina in gostinstvo
obrt, stanovanjska in komunalna dejavnost . . .
kulturna in socialna dejavnost
dejavnost družbenih in državnih organov in služb .

9
7
13
. 11
12
. 10

kandidatov
kandidatov
kandidatov
kandidatov
kandidatov
kandidatov

po starosti:
do 30 let
od 31 do 40 let
od 41 do 50 let
nad 50 let

IV
52
46
12

kandidatov
kandidatov
kandidatov
kandidatov

po delovnih mestih:
delavci iz neposredne proizvodnje
9
vodilni delavci iz neposredne proizvodnje
38
vodilni delavci iz uprave v gospodarskih organizacijah 62
vodilni delavci iz zavodov
3
strokovni delavci iz zavodov
6
vodilni in strokovni delavci iz javne uprave ....
6
vodilni in strokovni delavci s področja pr o svete in
kulture
• 2
vodilni delavec s področja zdravstva
1

kandidatov
kandidatov
kandidatov
kandidati
kandidatov
kandidatov
kandidata
kandidat

Med predlaganimi kandidati je 14 dosedanjih sodnikov porotnikov.
Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na seji dne
16. oktobra 1972 razpravljala o kandidatih za sodnike porotnike okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani. Na podlagi razprave daje komisija predlog
odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani republiškemu zboru skupščine SR Slovenije v obravnavo in odločanje.
PREDLOG ODLOKA
o razrešitvi sodnika vrhovnega sodišča SR Slovenije
Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične
republike Slovenije ter 20. člena zakona o sodiščih splošne pristojnosti (Uradni
list SRS, št. 20-220/65) je skupščina Socialistične republike Slovenije na seji
republiškega zbora sprejela
ODLOK
o razrešitvi sodnika vrhovnega sodišča SR Slovenije
Dolžnosti sodnika vrhovnega sodišča SR Slovenije se razreši Franc Sok
s 30. 11. 1972.
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Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je dne 13. 11.
1972 prejela dopis vrhovnega sodišča SR Slovenije, v katerem vrhovno sodišče
sporoča, da je sodnik Franc Sok izpolnil pogoje za starostno pokojnino. Pokojninska dobe ima s 30. 11. 1972 40 let in 29 dni.
Komisija skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je razpravljala
o zahtevku Franca Soka o razrešitvi sodnika vrhovnega sodišča SR Slovenije.
Na podlagi določbe 20. člena zakona o sodiščih splošne pristojnosti komisija
skupščine SR Slovenije predlaga republiškemu zboru skupščine SR Slovenije,
da razreši Franca Soka dolžnosti sodnika vrhovnega sodišča SR Slovenije
s 30. novembrom 1972.
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SEZNAM GOVORNIKOV
Republiški zbor

Bencina Drago: 68
Benedik Majda: 14
Bogataj Jaka: 37, 56
B r i c e 1 j Franc: 5, 67
Če sni k Janko: 39, 65, 68
Deberšek Jože: 67
Dernovšek Jože: 26
Dolenc Marjan: 49
Florjančič Jože: 79, 80
Hor jak Dušan: 36
J ere Franc: 51
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Košir Martin: 20
Kreft Ivan: 21, 52, 72, 83
Krese Leopold: 35
Lešnik Zoran: 41, 55, 57, 82
Levičnik Andrej: 69

Maček Polde: 44
M ar kič Stane: 12
Markič Uroš: 6
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M i k 1 i č Rado: 10
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Orožen Marjan: 17, 19
Pečar Samo: 66
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Bi za jI Tomaž: 155
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Petri č Ernest: 164, 173, 183
Poljanšek Miloš: 184, 190
Roje Emil: 172
Šinigoj Dušan: 175, 210
Turnšek Viktor: 204
Ujčič Andrej: 153, 154

Socialno-zdravstven i zbor
Andoljšek Lidija: 240
A r n e ž Zoran :237
Bricelj Franc: 229
Dolenc Anton: 216

Grabenšek Anton: 261
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Koren Srečko: 217
Kosi Miroslav: 236
Kosmač France: 216
Košuta Srečko.: 247, 248
L a j e v e c Stanko: 223, 225
Likar Miha: 224, 253
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Okršlar Anica: 221,235
P a do van Jože: 231
Pečar Samo: 228
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Rus Borut: 282
Tribušon Tone: 265
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