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Začetek seje ob 9.05.
Predsednik Tine Remškar: Tovariši in tovarišice poslanci! Začenjam
44. sejo Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije, ki sem, jo sklical na podlagi
44. člena začasnega poslovnika našega zbora.
Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Stane Dolenc, Ivo Janžekovič,
inž. Janko Kosovel, inž. Ivo Pignar, Janko Rudolf in Jože Tramšek.
S tem hkrati ugotavljam, da je zbor sklepčen.
Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. odobritev zapisnika 43. seje Republiškega 2bora;
2. obravnava in sklepanje o predlogu za spremembo ustave;
3. obravnava in sklepanje o poročilu o delu Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije v letu 1966;
4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o organizaciji zdravstvene
službe v SR Sloveniji;
5. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o posebni arbitraži za reševanje sporov v zvezi s sklepanjem pogodb med zdravstvenimi zavodi in komunalnimi skupnostmi socialnega zavarovanja;
6. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o kritju primanjkljajev,
nastalih do leta 1966 v zdravstvenem zavarovanju kmetov;
7. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o soglasju k določitvi stopnje
osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter prispevka
za otroški dodatek;
8. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o izobraževalnih skupnostih
in financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji.;
9. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o srednjem šolstvu;
10. obravnava in sklepanje o zaključnih računih oziroma finančnih načrtih:
Prešernovega sklada, sklada Borisa Kidriča, sklada SR Slovenije za šolstvo,
sklada SR Slovenije za pospeševanje založništva, sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti, sklada SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje
in predvajanja filmov;
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11. obravnava din sklepanje o predlogu stališč za nadaljnji razvoj visokega
šolstva v SR Sloveniji;
12. obravnava in sklepanje o predlogu stališč za nadaljnji razvoj znanstvenega, raziskovalnega, aplikativnega in razvojnega dela;
13. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o regionalnem prostorskem
planiranju;
14. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o urbanističnem planiranju;
15. obravnava in Sklepanje o predlogu zakona o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena;
16. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o odpravi republiške komisije za ugotovitev pokojninske dobe;
17. obravnava in sklepanje o statutu cestnega sklada SR Slovenije, rebalansu finančnega načrta cestnega sklada SR ^Slovenije za leto 1967, predlogu
programa cestnega sklada SR Slovenije o vzdrževanju in rekonstrukciji cest
v obdobju 1967—1970;
18. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o dopolnitvi zakona o prisilni izterjatvi prispevkov in davkov občanov;
19. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o načrtu statističnih raziskovanj za leto 1967;
20. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu adaptacije in dograditve prostorov vzgojnega zavoda Logatec;.
21. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o sredstvih SR Slovenije za
graditev sodnih poslopij;
22. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za
sofinanciranje prve etape graditve dvojezične osnovne šole v Lendavi;
23. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za
sofinanciranje prve etape graditve dvojezične osnovne šole v Lendavi;
23. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za
sofinanciranje graditve študentskega stanovanjskega stolpiča II v Mariboru;
24. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za
sofinanciranje nadaljevanja graditve inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko
univerze v Ljubljani;
25. obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o prevzemu obveznosti za
odplačilo posojila, ki je bilo najeto v letu 1967 v znesku 10 milijonov N dinarjev
pri kreditni banki in hranilnici v Ljubljani za gradnjo stanovanj;
26., obravnava in sklepanje o predlogu zakona o voznih olajšavah za skupinska potovanja mladine in otrok;
27. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o zadolžitvi SR Slovenije,
da se zagotovijo sredstva za nadomestilo za vozne olajšave za skupinska potovanja mladine in otrok v letu 1967;
28. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o delu in pravicah republiških poslancev in funkcionarjev, ki jim je prenehala funkcija;
29. volitve in imenovanja; in
30. poslanska vprašanja.
Ali se zbor strinja s predlaganim 'dnevnim redom oziroma ali ima kdo
predlog za spremembo in dopolnitev dnevnega reda? (Ne javi se nihče.) Ker
nima nihče, ugotavljam, da je predlog dnevnega reda sprejet.
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Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 43. seje Republiškega zbora ste prejeli pismeno. Ima kdo kake pripombe k zapisniku? (Nihče.)
Ker nima nihče pripomb, ugotavljam, da je zapisnik zadnje seje odobren.
Predlagam, da predlog za spremembo ustave ne obravnavamo sedaj, ker
moramo še dobiti mnenje ostalih dveh zborov, ampak da to točko dnevnega
reda pomaknemo na kasnejši čas. Ali se zbor strinja S tem predlogom!? (Poslanci
se strinjajo.)
Zato prehajamo na 3. točko dnevnega reda, na Obravnavo in
sklepanje o poročilu o delu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije v letu 1966.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Viktorja Repiča.
Ali želi tovariš Repič dati še ustno obrazložitev? (Ne želi.)
Poročilo Izvršnega sveta za leto-1966 so obravnavali vsi odbori. Republiškega
zbora in si.cer odbor za prosveto in kulturo, odbor za delo in socialno zavarovanje, odbor za organizacijsko-politična vprašanja, odbor za zdravstvo in
socialno politiko, odbor za proizvodnjo in promet, odbor za trgovino, gostinstvo
in turizem, odbor za družbeni plan, finance in proračun ter odbor za urbanizem,
stanovanjsko' izgradnjo in komunalne zadeve. Vsi odbori so predložili pismena
poročila. Ali želijo poročevalci odborov dati še ustno obrazložitev. (Ne javi se
nihče.) Ker nihče ne želi, pričenjam razpravo'. Prosim, želi kdo besedo? (Ne javi
se nihče.) Ker nihče ne želi besedo, zaključujem razpravo in ugotavljam na
osnovi poročil, da je Republiški zbor v celoti odobril delo Izvršnega sveta za
leto 1966.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in
sklepanje o predlogu zakona o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji,
Predlog zakona je Skupščini predložil Izvršni svet in je za svojega predstavnika določil Nado Majcen. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta predlog
zakona še ustno obrazložiti? (Da.) Prosim, besedo ima tovarišica Nada Majcen.
Nada Majcen: Tovarišice in tovariši poslanci! Proden preidem na
utemeljitev predloga zakona o organizaciji zdravstvene službe, mi dovolite,
da se zadržim na nekaterih splošnih ugotovitvah o zdravstvenem varstvu in
o organizaciji, zdravstvene službe ter o razlogih, ki so nas vodili, da predlagamo
zakon le o organizaciji zdravstvene službe, ne pa tudi o organizaciji zdravstvenega varstva, čeprav sta ti vprašanji povezani in sta bili tudi doslej predmet
enotnega zakona.
Podatki o desetletnem spremljanju zdravstvenega stanja prebivalcev v naši
republiki kažejo, da se je spremenila podoba obolevnosti, in sicer v tem, smislu,
da se lahko uvrščamo -—• vzemimo za primer umrljivost dojenčkov •— pred Italijo
in da smo nekoliko na boljšem kot Nizozemska. Podoba obolevnosti in umrljivosti je enaka tisti, ki je značilna za razvite države. Tako so najbolj pogoste
umrljivosti zaradi bolezni, srca in ožilja. Tem sledijo novotvorbe, živčne in
duševne ter druge bolezni. Nalezljive bolezni so na koncu te negativne liste.
Prav tako zahteva pojav relativnega staranja prebivalstva —■ srednja življenjska doba je pri ženskah 71,9 let in pri moških 60,1 let —- intenzivnejšo' in
širšo dejavnost zdravstvene službe. Starostniki namreč tudi: pogosto obolevajo
za kroničnimi in degenerativnimi obolenji, ki jih ni mogoče popolnoma ozdraviti. Posledica tega je velik pritisk na naše zdravstvene kapacitete. Na področju
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zdravstvenega varstva smo, če celovito ocenjujemo dosežke, na meji med srednje in dobro razvitimi državami.
Zdravstvenega stanja prebivalstva ni mogoče ocenjevati samo z bolj ali
mianj uspešnim delom zdravstvene službe, ampak je prav gotovo tudi rezultat
našega splošnega 'družibenega in gospodarskega razvoja. Za zadnje desetletno
obdobje je značilno, da srno 'dajali v povprečju na leto za zdravstveno varstvo
okoM 24'°/o več sredstev, kar je omogočilo relativno hitrejši razvoj zdravstvene
službe v primerjavi z drugimi dejavnostmi. Vendar niti danes niti v naslednjem
predvidenem družbenem razvoju ni mogoče dajati za zdravstveno- varstvo tolika
sredstva, kot bi jih delavci zdravstvenega varstva želeli, temveč samo v skladu
z rastjo družbenega proizvoda.
Skladen razvoj pomeni počasnejša vlaganja v socialno varstvo in spremenjen
način financiranja. Novi sistem bo moral temeljiti na večji in neposredni povezavi med proizvajalcem in zdravstvenim delavcem in na večji odvisnosti med
uporabniki zdravstvenih storitev in izvajalci; zdravstvenega varstva. Sedanji
način financiranja daje še vedno videz, da nekdo daje za nekoga drugega in
da so zdravstveni delavci dolžni opraviti vsako storitev, ne da bi se uporabnik
vprašal koliko to stane. Spremenjeni načiii financiranja naj torej uresniči
načelo, da se bodo možnosti in potrebe usklajevale med uporabniki zdravstvenih storitev in med izvajalci zdravstvenega varstva. Ta razmišljanja in iskanja
so privedla k odločitvi, da predlagamo samo zakon o organizaciji zdravstvene
službe, ne pa tudi o zdravstvenem varstvu.
Upravičeno se bo kdo vprašal, zakaj hitimo s predlogom zakona o organizaciji zdravstvene službe in kakšni so razlogi, da ne počakamo in predložimo
predloga zakona, ki bo uzakonil organizacijo in zdravstveno varstvo. Kot sem
že omenila je relativno hitra rast sredstev za zdravstveno varstvo- omogočila
izdatno vlaganje v zdravstvene kapacitete. Značilno je, da rast sredstev za
zdravstveno varstvo iz leta v leto ni bila enakomerna. Ta neenakcmemost,
neizdelan sistem financiranja investicij, čestokrat ne do kraja izoblikovani
investicijski: programi in nejasnost glede prioritet gradenj nas je privedla do
tega, da smo sprejete programe za razvoj mreže zdravstvenih domov močno
presegli v izpopolnjevanju bolnišnične mreže, v večjih središčih pa smo pri
tem zaostajali. Prepričani smo bili, da je treba zdravstvene kapacitete graditi
za 30 let naprej, ne pa za tedanje oziroma sedanje potrebe in možnosti širjenja.
Te ugotovitve, kakor tudi nekoordinirana graditev in prevelika individualizacija
vsakega posameznega objekta so v marsičem odgovor na investicijsko politiko1
od leta 1965 dalje. Za to politiko je značilno, da smo dajali nad 50'% sredstev
za nova poslopja, nekaj manj kot 14 °/o za adaptacije, kar vse skupaj predstavlja
vlaganje v gradbene objekte. Za opremo pa smo dali le 33 °/o sredstev. V
razvitih državah znašajo stroški za gradbene objekte 40 '%> in za opremo 60 %>.
Qb takšni ekstenzivni investicijski politiki ni presenetljivo, da se je od leta 1962
odstotek zastarelosti objektov znižal od 37 '°/o na 32®/o, hkrati pa se je povečal
odstotek zastarelosti opreme od 42 na nekaj več kot 45 fl/a.
Za našo zdravstveno službo- je značilno', da je razdrobljena, saj imamo več
kot 280 zdravstvenih zavodov, ki niso dovolj funkcionalno povezani. Ob tako
razdrobljeni organizaciji ni moč pričakovati, od zdravstvenih centrov, da bi
bih sposobni opravljati nalogo koordinatorja in organizatorja vse zdravstvene
službe. Ce upoštevamo, da zdravstveni zavodi težijo k zapiranju v svojo lastno
problematiko in vse preveč pričakujejo, <da bo nekdo izven njih organiziral
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zdravstveno službo-, ki bo izvajala enovito zdravstveno varstvo občanov, potem
se nam nujno vsiljuje sklep, da je treba izpopolniti organizacijo zdravstvene
službe tako, da bo čimbolj sposobna reševati svojo problematiko.
To je celo pogoj, da lahko ta samoupravna dejavnost prevzame odgovornost
za izvajanje zdravstvenega varstva. Pri oblikovanju rešitev v predlogu zakona
smo -upoštevali ta spoznanja in pa dejstvo, da so bili družbeni dogovori na
področju zdravstva pogostoma zelo krhki, posplošeni, praktitistični in da so se
ti spreminjali in se spreminjajo zaradi interesov posameznikov. Ena izmed
osnovnih slabosti, da takšnih družbenih dogovorov nismo bili sposobni uresničiti, je bilo pomanjkanje družbene discipline in preohlapni predpisi. Naše izhodišče pa je enovitost zdravstvenega varstva. Vendar vztrajamo na vsebinskem
in praktičnem raziskovanju med dejavniki za realizacijo tega varstva: prvič —
medicino kot vedo; drugič — zdravstveno službo kot družbeno organizirano
dejavnost za izvajanje zdravstvenega varstva ob aplikaciji dognanj medicinske
vede in tudi drugih znanosti; in tretjič — družbenoekonomsko ureditev, ki
zavestno oblikuje konvencijo o družbeni vlogi in obsegu materialnih sredstev
potrebnih za izvajanje zdravstvenega varstva. To navajam zaradi tega, ker
sodim, da je bila doslej vloga teh dejavnikov nejasna, praktična posledica tega
pa je bila, da so se pristojnosti organov na področju strokovno medicinskih
zapažanj prepletale in prekrivale z vlogo organov, ki naj bi skrbeli za organizacijo zdravstvene službe. Zato v tem zakonu globalno urejamo vlogo kliničnega
centra kot nosilca strokovno-medlcinskega razvoja, s predpostavko, da. bo njegova fiziognomija konkretneje izoblikovana v posebnem zakonu.
Nadaljnja značilnost zakona je v tem, da opuščamo ustaljene organizacijske
oblike in prehajamo na sodobnejšo organizacijo zdravstvene službe, ki jo zahteva
razvoj medicine, ki prinaša vse večjo delitev dela, potrebo po- obsežnejši in
popolnejši opremi in uresničitev takšne zamisli, kot jo zahteva naš splošni
družbeni razvoj in spremenjeni pogoji gospodarjenja.
Ker v zdravstvu ni mogoče oblikovati organizacijske ali tržne mehanizme,
smo prisiljeni določiti nekatere normativne okvire za organizacijo, oziroma
omogočiti izvedbo nekaterih strokovnih spoznanj na področju organizacije zdravstvene službe. Zato je treba posebej podčrtati spremenjeni status zdravstvenih
centrov in jasnejšo opredelitev njihovih pravic in dolžnosti. Do sedaj so bili
zdravstveni centri funkcija določenega zdravstvenega zavoda, v predlogu zakona
pa so pravne osebe. Prepričana sem, da gre za večjo jasnost in novo kvaliteto
in da bodo nadaljnja prizadevanja na tem področju privedla do spoznanja, da
je najbolj sprejemljiva tista teza, ki kreira zdravstvene centre kot samoupravne
organe. Zdravstveni centri, če bi bili samoupravni organi, bi nujno rabili dobro
strokovno službo za področje organizacije zdravstvene službe, ki bi jim predlagala v odločitev obdelane probleme. In prav zaradi tega, ker takšne službe na
področju organizacije zdravstvene službe še nimamo, nismo mogli uresničiti te
teze in smo se v sedanjih razmerah morah zadovoljiti s kombinacijo strokovnoorganizacijskih in družbenih funkcij zdravstvenega centra.
Zakon zelo jasno precizira pogoje za ustanavljanje in za spremembe v
dejavnosti zdravstvenega centra in spodbuja integracijske procese na tem
področju. Pristojnim organom pa nalaga dolžnosti glede verifikacije dejavnosti
sedanjih zdravstvenih zavodov. Grešili bi, če pričakujemo, da bodo s sprejetjem
tega zakona rešene organizacijske težave, s katerimi se srečujejo zdravstveni
delavci. Predlog zakona prinaša določene koncepte, ki bodo izpeljani po sili
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zakona. Po predlogu zakona so bolnišnice dolžne organizirati in izvajati celotno
specialistično dejavnost. 'S tem ne dajemo bolnišnicam samo pravico, ampak
jim prav tako nalagamo nove dolžnosti, ki terjajo od njih, da postanejo v
veliko večji meri žarišče zdravstvenega varstva in se s tem bolj vključijo v
izvajanje kompleksnega zdravstvenega varstva.
Koncepcija velikih zdravstvenih domov temelji na strokovnem spoznanju,
da je mogoče kvalitetno in racionalno organizirati osnovno zdravstveno varstvo
za populacijo, ki šteje najmanj 40 000 prebivalcev, zlasti, še, ker smo v njegovo
dejavnost vključili tudi medicino dela. Limit 40 000 prebivalcev predstavlja
spodnjo mejo s tem, da pričakujemo marsikje formiranje takih zdravstvenih
domov, ki bodo ob upoštevanju, patologije prebivalstva, geografskih razmer in
prometnih zvez ter demografske in urbanistične zaokroženosti pokrivah večjo
populacijo.
Morebitni pomisleki, da bodo s tem prizadeli medicino dela in odtujili zdravstveno varstvo* občanov, so nesprejemljivi in izhajajo iz statističnih gledanj na
organizacijo zdravstvene službe. Samo velik zdravstveni dom lahko omogoča
delitev dela, enakomerno obremenitev zdravstvenih delavcev, racionalno izrabo
opreme, prostorov in drugega. V takem zdravstvenem domu so mogoče dislocirane delovne enote tam, in s tako* dejavnostjo, ki je potrebna za zdravstveno
varstvo občanov. Osebno sem globoko prepričana, da je tak team sposoben enotneje izvajati zdravstveno varstvo in najti pravilno mesto medicini dela, ki je
sestavni del zdravstvenega varstva.
Zelo važna so tista določila, ki dajejo solidno osnovo in spodbudo* zdravstvenemu delavcu in družbenim dejavnikom, da ob enotnih prizadevanjih
zgradijo tiste temelje, ki naj omogočijo izpeljavo zgledne organizacije zdravstvene službe. Pomembno je poudariti, da smo z osamosvojitvijo zdravstvenih
centrov dali vse možnosti tem organom, da ob sodelovanju zdravstvenih zavodov
in strokovnih društev zdravstvenih delavcev podpirajo afirmacijo strokovnosti
na področju medicine in organizacije zdravstvene službe.
Rešitev, da dobi republiški zdravstveni center več pristojnosti, omogoča,
da izpeljemo organizacijo na regionalnem principu, pri čemer imamo v mislih,
da je regija takrat regija, če zajema najmanj 1 milijon prebivalcev. Ocenjujem, da bomo s sprejetjem tega zakona in njegovo uveljavitvijo* do konca tega
leta zaključili eno etapo razvoja zdravstvene službe.
Zato je nujno, da republiški sekretariat za zdravstvo* in socialno* varstvo*
ter republiški zdravstveni center sprejmeta v svoj program dela naslednje
osnovne oziroma prioritetne naloge:
1. pripravo osnutka zakona o kliničnem centru;
2. organizacijo strokovnega teama za ekonomiko in organizacijo zdravstvene
službe;
3. verifikacijo 'dejavnosti zdravstvenih zavodov; in
4. oblikovanje dohodka v zdravstvenih zavodih.
Pripomnim naj, da je posebna strokovna skupina republiškega sekretariata
za zdravstvo in socialno varstvo že pripravila enoten sistem oblikovanja dohodkov v stacionarnih zavodih, ki se bo pričel izvajati v praksi.
V imenu Izvršnega sveta predlagam, *da Republiški zbor predlog zakona
sprejme.

44. seja

g

Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona je obravnaval odbor za
zdravstvo in socialno politiko in zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru
dala pismeni poročili. Ali želita predstavnika odbora oziroma komisije še ustno
poročati? (Da.) Prosim. Besedo ima Mirko Remec.
Mirko Remec: Odbor za zdravstvo in socialno politiko Republiškega
zbora in začasni odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialnozdravstvenega zbora sta na današnji skupni seji obravnavala predlog amandmaja, in sioer k 37. členu, -ki je bil dan v dodatnem, poročilu odbora za zdravstvo
in socialno politiko Republiškega zbora. Obenem obveščam zbor, da je predstavnik Izvršnega sveta sprejel amandmaja k 37. in 38. členu prečiščenega besedila
predloga zakona, ki, ju je predložil odbor za zdravstvo in socialno politiko
Republiškega zbora.
Nadalje sta odbora obravnavala tudi amandma, ki ga je predložila poslanka
inž. Zdenka Jurančič. Odbora sta amandma tovarišice inž. Zdenke Jurančič, s
čimer se je strinjal tudi predstavnik izvršnega sveta, zavrnila z utemeljitvijo,
da je v 2. točki 62. člena prečiščenega besedila predloga zakona določeno, da
republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo izda na predlog republiškega
zdravstvenega centra dopolnilne predpise o minimalnih strokovnih in tehničnih pogojih za delo zdravstvenih zavodov. Odbora menita, da je samo določilo,
kot cenzus, minimum 300 bolniških postelj za ustanovitev. samostojnega zavoda-bolnišnice le eden od pogojev za verifikacijo zdravstvenih zavodov. Tako
bo republiški zdravstveni center pri določanju pogojev za verifikacijo zdravstvenih zavodov moral upoštevati več elementov in ne le število bolniških
postelj, kot se predlaga s predlogom amandmaja.
Odbora menita, da predlog amandmaja ni sprejemljiv, ker se ustrezna
rešitev za verifikacijo in določanje pogojev za ustanavljanje zdravstvenih zavodov daje v 2. točki 62. člena prečiščenega besedila predloga zakona.
Ostale razlike besedila sta odbora na .skupni seji uskladila in so postali
sestavni del predlog zakona. Hvala lepa.
Predsednik Tine Remškar: Pričenjam razpravo'. Prosim, kdo želi
besedo? (Ne jaVi se nihče.) Če ne želi nihče besedo, vprašam poslanko inž. Zdenko Jurančič, ali vztraja pri svojem amandmaju?
Inž. Zdenka Jurančič (iz klopi): Ne vztrajam pri amandmaju.
Predsednik Tine Remškar: Zaključujem razpravo in dajem predlog
zakona na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji.
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o posebni arbitraži za reševanje sporov v zvezi s sklepanjem pogodb med zdravstvenimi zavodi in komunalnimi skupnostmi socialnega zavarovanja.
Predlog zakona je Skupščini. SR Slovenije predložil Izvršni svet in je za
svojega predstavnika določil Nado Majcen. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta
dati k predlogu še ustno obrazložitev? (Ne želi.) Predlog zakona sta obravnavala
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odbor za zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora ter zakonodajno^
pravna komisija, ki sta predložila pismeni, poročili. Ali želita poročevalca odbora
oziroma komisije daiti trudi ustno< obrazložitev? (Ne.)
Pričenjam razpravo. Prosim predstavnika odbora za zdravstvo in socialno
politiko, da se izjavi, ali sprejema amandmaje zakonodajno-pravne komisije in
Izvršnega sveta. (Sprejema.) Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.)
Ce ne želi nihče besede, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na
glasovanje. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o posebni. arbitraži za reševanje sporov v zvezi s sklepanjem pogodb med zdravstvenimi zavodi in komunalnimi skupnostmi socialnega zavarovanja.
Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, na obra,vnavo in sklepanje o predlogu zakona o kritju primankljajev, nastalih v letu 1966 v zdravstvenem zavarovanju kmetov.
Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je za
svojega predstavnika določil Erno Podbregar. Ali želi predstavnik Izvršnega
sveta besedo? (Da.) Prosim. Besedo ima Ema Podbregar.
Erna Podbregar: Tovarišice in tovariši poslanci! Kot je že v dodatni
obrazložitvi k predlogu zakona o kritju primanjkljajev v zdravstvenem zavarovanju kmetov omenjeno, je republiški sekretariat za delo skupaj s sekretariatom Izvršnega sveta za zakonodajo in še z nekaterimi drugimi pravnimi
strokovnjaki vsestransko proučil, kakšne bi bile možnosti, da bi se v smislu
predlogov republiške skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov zavezali h
kritju primanjkljajev v skladu zdravstvenega zavarovanja, nastalih do leta 1966,
vsi, ki so bili zavezanci za prispevek v to zavarovanje, torej nosilci njegovega
financiranja in vsi, ki so bili tega zavarovanja deležni po zakonu iz leta 1961.
Toda ponovno se je pokazalo, dia gre za dve vrsti primanjkljajev s povsem
različnimi pravnimi, možnostmi za kritje. V prvo skupino' spadajo' primanjkljaji,
ki so nastali, ker zavezanci po prejšnjem zakonu niso plačali prispevkov, čeprav
so jim ti bili odmerjeni in predpisani. V tem primeru gre za pravno obstoječe
dolgove, ki jih je treba izterjati od vseh bivših zavezancev, torej tudi od občin
in kmetov nezavairovancev. Ta izterjava tudi poteka in dobršen del teh obveznosti je že izterjan. Ti primanjkljaji znašajo sedaj še okoli 4 milijone dinarjev
in jih pokrivajo vsi prejšnji zavezanci v smislu 28. člena zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetov.
Druga vrsta primanjkljajev pa ne izvira iz predpisanih a neizpolnjenih
obveznosti, marveč odtod, ker so bili dejanski izdatki skladov večji od planiranih. Te primanjkljaje je bilo mogoče ugotoviti šele po zaključnih računih,
torej tedaj, ko je stopil v veljavo že novi zakon. Za te primanjkljaje pa so
zavezanci samo kmetje zavarovanci. T^ko prispevkov za kritje te vrste primanjkljajev ni mogoče pripisovati tistim, ki so bili zavezanci po prejšnjem
zakonu, a sedaj niso več. Ni namreč mogoče z veljavnostjo za nazaj uveljaviti
obveznosti prispevanja zaradi kritja te vrste primanjkljajev vsem tistim faktorjem, ki jim je ta obveznost po novem zakonu ugasnila.
Ponovne in vsestranske proučitve so pokazale, da je mogoče to vrsto primanjkljajev, ki znašajo prav tako še okoli 4 milijone dinarjev, in ki jih ponekod
že tudi pokrivajo z izrednimi prispevki, kriti samo na način kot ga uvaja predlog
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zakona o kritju primanjkljajev nastalih do leta 1966 v zdravstvenem zavarovanju kmetov, ki zadeva izključno drugo vrsto primanjkljajev, in. ki ga je treba
sprejeti, da se s tem omogoči likvidnost v skladu zdravstvenega zavarovanja
kmetov.
Pnav tako je bila proučevana tudi možnost, ali naj bi morda predlog zakona
dopolnili z določbo, po kateri bi bili zavarovanci izrednega prispevka za kritje
omenjenega primanjkljaja dolžini pokriti primanjkljaje v roku 3 ali tudi več
let. Taka dopolnitev pa je nepotrebna, ker že predlagana ureditev omogoča
komunalnim skupnostim zdravstvenega zavarovanja kmetov, da po lastni presoji določijo izredne prispevke v taki višini, da bo primanjkljaj krit lahko tudi
v daljšem razdobju. To lahko uredijo komunalne skupnosti zlasti še tako, da
se poprej sporazumejo z upniki, to je z zdravstvenimi zavodi in se z njimi dogovorijo, v kolikšnem času bi pokrili dolgove z zbiranjem sredstev na način, kot
je to predvideno s predlogom zakona.
Primanjkljaje, ki izvirajo iz večje potrošnje in višjih cen zdravstvenih storitev, je torej mogoče urediti le na način, kot je predviden v predlogu zakona,
zato predlagam v imenu Izvršnega sveta, da Republiški zbor zakon sprejme.
Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona sta obravnavala odbor za
delo in socialno zavarovanje ter zakonodajno-pravna komisija, ki. sta zboru
pismeno poročala. Ali želita poročevalca odbora oziroma komisije še ustno poročati? (Ne želita.)
Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče
ne želi besedo, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje.
Prosim, kdor je za, naj -dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona. o> kritju
primanjkljajev nastalih do leta 1966 v zdravstvenem zavarovanju kmetov.
Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje O predlogu odloka o soglasju k določitvi stopnje osnovnega prispevka za
invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter prispevka za otroški dodatek.
Predlog odloka je Skupščini SR Slovenije predložil odbor za delo in socialno
zavarovanje, ki je svoj predlog tudi pismeno obrazložil. Ali želi predstavnik
odbora dati še ustno obrazložitev? (Ne želi.) Gradivo k tej točki dnevnega reda
je bilo skupno z vabilom na sejo poslano Izvršnemu svetu, ki je za svojega
predstavnika določil Erno Podbregar. Želi morda predstavnik Izvršnega sveta
besedo? (Ne želi.) Na sejo je bil vabljen tudi predstavnik republiške skupnosti
socialnega zavarovanja delavcev tovariš Nace Nagode. Ali želi besedo? (Ne želi.)
Predlog odloka je obravnavala zakonodajno-pravna komisija in dala zboru
pismeno* poročilo. Ali želi poročevalec komisije še ustno poročati? (Ne želi.)
Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče
ne želi razpravljati, zaključujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. Prosim, kdor je za predlog odloka, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, <da je Republiški ^bor soglasno sprejel predlog odloka o soglasju
k določitvi stopnje osnovnega prispevka za invalidsko in 'pokojninsko zavarovanje ter prispevka za otroški dodatek.
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Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu zakona o izobraževalnih skupnostih in financiranju vzgoje
in izobraževanja v SR "Sloveniji.
Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je za
svojega predstavnika določil Rudija Čačinoviča. Ker je tovariš Čačinovič na
seji Prosvetno^kulturnega zbora in je hkrati predstavnik Izvršnega sveta na
našem zboru, predlagam, da to točko odložimo za kasneje, ker želi predstavnik
Izvršnega sveta dati. še ustno obrazložitev. Se zbor strinja s tem predlogom?
(Da.)
Glede nato,, da je predstavnik Izvršnega sveta Tomo Martelanc trenutno
na seji Rrosvetno4kulturnega zbora, predlagam, da odložimo obravnavo tudi 9.,
10., 11. in 12. točke dnevnega reda na kasnejši čas.
Prehajamo' na 13. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu zakona o regionalnem prostorskem planiranju.
Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je za
svojega predstavnika določil tovariša Ermina Kržičnika. Ali. želi predstavnik
Izvršnega dati še ustno obrazložitev? (Da.) Prosim.
Ermin Kržičnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci.
Danes stalna dnevnem redu dva temeljna zakona, ki sta rezultat dolgoletnega
prizadevanja. Zato mi dovolite, da obrazložim nekaj bistvenih postavk, ki so
nas vodile, da smo predložili Skupščini SR 'Slovenije zakon o regionalnem planiranju in urbanistični, zakon.
Moja obrazložitev bo kratka, ker je bila potrebna obrazložitev podana že
v pismeni obliki, poleg tega pa so tudi ustrezni, odbori v precej velikem
angažmaju in v ustreznem času obravnavali oba predloga zakona. Poseben
poudarek bi dal zakonu o regionalnem prostorskem planiranju, zato bi prosil,
da temu zakonu namenite posebno pozornost, ker je to noviteta v naši zakonodaji, medtem ko je regionalno prostorsko planiranje v svetu že pokazalo svojo
učinkovitost.
Sedanje stanje v naši republiki glede širšega urejanja prostora kaže na
določene pomanjkljivosti zlasti po uvedbi reforme, ko smo> uvideli, da je bistveni
problem integracije in medsebojnega povezovanja posameznih predelov oziroma regij v Sloveniji in povezovanje v mednarodnem merilu.
V zadnjem času se pojavljajo mnoge definicije, ki so. zaskrbljujoče. Ena
od teh je tako imenovana prometna izolacija Slovenije, ki prav tako kaže na
določene probleme. Ne bi o tem kaj wč govoril. Menim pa, da je dokaj jasna
in zgovorna razstava, ki smo jo* imeli priložnost urediti. Dejstvo, da postaja
Slovenija vedno bolj prometni otok in da poglavitni, gospodarski tokovi gredo
mimo naše republike, je vsekakor posledica dokaj velikega zaostajanja tako
imenovanega prostorskega aspekta našega nacionalnega gospodarstva. Ta problem so občinske skupščine že pred leti spoznale in so v medsebojnem sodelovanju naročile in izdelale vrsto regionalnih načrtov. Toda pokazalo se je, da
ti regionalni, načrti in tudi urbani stični načrti niso med seboj povezana celota
in so, ali glede svojih presežkov, ali glede drugih pomanjkljivosti, zlasti pa
glede tega, ker ni ustreznih regionalnih informacij, v medsebojnem konfliktu.
Tako mnogi urbanistični načrti, za katere so občinske skupščine v preteklih
petih letih izdale ogromna sredstva in so imele z njimi veliko* težav, niso izkoriščeni zaradi tega, ker so ti načrti večkrat tudi neuporabni. Ne ve se namreč,
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kje bodo potekale hi,tre ceste, kje bodo potekali regionalni vodovodi. Slovenija postaja vedno bolj torišče cestnih, najrazličnejših gradbenih, energetskih in
drugih komunikacij, kot so plinovodi, daljnovodi, naftovodi, elektroenergetske
akumulacije, vodna pota itd. To problematiko so že pred časom spoznali tudi
v drugih delih Jugoslavije in tako smo priča precej velikemu naporu pokrajine Vojvodine, ki je namenila že v lanskem letu potrebna sredstva za regionalni
plan Vojvodine z vidika agromelioracij, urbanizma in komunikacij. Prav tako
je omembe vreden regionalni projekt južnega Jadrana, ki je zainteresiral tudi
mednarodne kapitale in sredstva Združenih narodov. Poleg omenjenih so izdelani še drugi projekti v naši sosedni republiki Hrvatski, ki so v tem pogledu
zares vredni pozornosti.
V svetu je regionalno planiranje že dokaj vpeljano. Tako na Vzhodu kot
na Zahodu so spoznali, da globalno družbenoekonomsko planiranje ni učinkovito, ampak da mora biti planiranje in predvidevanje tega razvoja vedno opredeljeno in mora izhajati iz določenega prostora. Saj je vsako dogajanje vedno
opredeljeno na določen prostor in ni abstraktno.
S tem zakonom predlagamo, da bi skupščina uzakonila, predvsem dvoje:
zavarovati nacionalne gospodarske prostorske koristi, zavarovati tista zemljišča,
ki so interesantna za republiko-: za ceste, za energetiko^, za vodno gospodarske
rešitve, za turizem in rekreacijo, kmetijstvo, gozdarstvo itd. Naša zemljišča
se uporabljajo mnogokrat ali pa največkrat zelo neracionalno. Dejstvo je, da
so individualni interesi čestokrat branjeni; zelo silovito in da so širša družbeni
interesi branjeni zelo ohlapno in brez ustrezne dokumentacije. Na drugi strani
pa želimo s tem zakonom doseči spodbudo h gospodarskim dogajanjem, ki so
nosilci gospodarske celote.
V modernem svetu, zlasti v tistih deželah, kjer je stopnja razvoja dosegla
določeno raven, postaja lakota za aktivnim in opremljenim prostorom vedno
večja in so konflikti vedno močnejši:. Na eni strani se svet združuje in naseljuje
v koncentriranih naseljih, kjer postaja prostor vedno bolj in bolj problematičen,
na drugi strani pa se velike regije, kjer je zaposlitveni presežek in populacijski
presežek, razseljujejo.
Z zakonom želimo doseči, s tako imenovano pasivno vlogo varstvo in zaščito
regije, na 'drugi strani pa z aktivno vlogo spodbujati infrastrukturo gospodarstva, ki je v 6. členu zakona še posebej podčrtana. Celoten tekst zakona je
konstruiran na infrastrukturi, zlasti, glede ustreznih površin, prometnih komunikacij na vodno gospodarske rešitve in energetiko.
Vemo, da noben planer ali katerikoli strokovnjak ne more predvidevati
družbenega in gospodarskega razvoja do< podrobnosti, ampak je mogoče ta
družbenoekonomski razvoj definirati le preko infrastrukture, saj se življenje
in njegov potek akumulira predvsem tam, kjer je promet, kjer je voda itd. Tako
je na primer avtocesta Ljubljana—Zagreb spremenila sliko in strukturo Dolenjske. Podobno je avtocesta med Črno in Lendavo spremenila sliko in strukturo severnega dela Slovenije, ne da bi mogli te spremembe predvidevati.
Zakon omogoča tudi parcialne rešitve, čeprav nam mnogi očitajo, da parcialne rešitve niso najbolj ustrezne. Vendar pa nam parcialne rešitve omogočajo, da se lahko, na primer najprej uredijo projekti hitrih cest, pozneje pa se
najdejo rešitve po sektorjih, ki so> manj opredeljeni in proučeni. Pri tem pa je
medsebojna povezava nujno potrebna.
In kako bomo izvajali regionalno planiranje v Sloveniji? Skupščina je na
eni izmed prejšnjih zasedanj namenila 600 milijonov din, da se regionalni plan
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Slovenije izdela v štirih letih. Regionalni, plan, mora biti skromen, stvaren,
realen in v okviru dejanskih materialnih možnosti. Mislim, da imamo vse pogoje,
da ta plan izdelamo in republiški skupščini že v letošnjem letu predložimo
ustrezne akte, zlasti o zavarovanju površin, ki so nam nujno potrebne, da ti
akti začno že v letošnjem letu učinkovati.
Šibka točka tega zakona je organizacija. Organizacija dela ni postavljena
zaradi tega, ker imamo vrsto institucij, ki se ukvarjajo s tem delom, ki jih
bo mogoče 'povezati le s skupno nalogo, s skupnimi napori in sredstvi ter s
splošnim sporazumevanjem.
Sprejem tega zakona se pričakuje z izrednim interesom. Občinske skupščine
so prve in najbolj zavzeto pozdravile ta predpis, z edino pripombo, da je v
zakasnitvi. Regionalni zakon je tesno povezan z urbanističnim zakonom. S tem
zakonom torej varujemo in branimo določene zemljiške komplekse za potrebe
kmetijstva, gozdarstva, velike urbanizacije, industrije, komunikacije in za drugo
infrastrukturo', medtem so ostale površine, ki niso zavarovane z; republiškimi
ali občinskimi splošnimi akti, zazidljive. Ne smemo namreč prezreti, da imajo
tudi občinske skupščine po tem zakonu možnost izdelovati svoje regionalne
plane in svoje ureditvene načrte glede prostora. Torej tisto zemljišče, ki ni
branjeno s splošnim aktom, je načeloma zazidljivo. V dosedanji urbanistični politiki smo izhajali iz obratne smeri, kar je navedeno v naši obrazložitvi k predlogu
zakona — namreč, da so bile zazidljive tiste površine, ki so definirane z gradbenimi okoliši. Zgodovina gradbenega okoliša je vsem znana in je ne bi ponavljal. To je zelo ponesrečena institucija, ki je v izraziti opreki z gospodarsko
reformo. Dejstvo je, da so gradbeni okoliši odigrali pozitivno vlogo. Republiška
skupščina je tudi definirala politiko urbanizacije s pomočjo gradbenih okolišev
tako, da je treba graditi na strnjenih kompleksih in predvsem z visoko gradnjo
tako' da se čimbolje izrabi zemljišče in komunalne naprave. Vendar je tok
dogodkov postavil drugačno opredelitev: tam, kjer je bila zemlja zazidljiva, je
bila tudi zelo draga in so bili komunalni prispevki, izredno visoki. Ob tem pa
imamo določeno kategorijo ljudi, ki ne bodo mogli rešiti svojega stanovanjskega
problema z gradnjoi na zazidljivem zemljišču, ki je vezana z ustreznimi komunalnimi, prispevki in visokimi stroški. Vedno smo imeli pred seboj problem,
da si bo tisti sloj ljudi, ki ne premore ustreznih dohodkov in ki ima manjše
materialne možnosti, praktično pridobil možnost zgraditi svoj dom ali pridobiti stanovanje na drug način, glede na njihove praktične materialne možnosti.
Naš sistem urbanizacije je bil doslej prilagojen taki strukturi nacionalnega
dohodka, kot je na primer v zaho'dnih državah. Naš nacionalni dohodek pa ne
dopušča takšnega urbanističnega uresničevanja, kot ga imamo danes. To je
predrago. Ali to pomeni, da bomo prepustili, urbanizacijo toku dogodkov in da
naj se pozidujejo in obzidujejo naše komunikacije? Tudi temu procesu smo danes
priča. Ali to pomeni, da bo disperzija naših naselij še večja? Ali to pomeni, da
bodo še večje težave s komunalnimi napravami in z raznimi družbenimi službami? Mislim, da je treba nekaj reči.
Res je, da obstaja ta nevarnost in da se je zavedamo. Obenem pa bi se morali opredeliti glede tega, da si naj investitor izbira lokacijo tam, kjer je
to možno in dovoljeno, oziroma kjer je to z urbanistično politiko občine opredeljeno, vendar tako lokacijo, ki ni prisilna, ampak jo interesent izbira glede
na svoje materialne možnosti.
Zemlja postaja vedno večji problem. V pripravi so ustrezni zvezni predpisi
o ekspropriaciji, zemljišč za organizirano gradnjo. S tem računa tudi ta predlog
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zakona, ki določa hitri lokacijski postopek predvsem na takih zemljiščih, kjer
je izdelan zazidalni načrt. Dokument o lokaciji izda občinska skupščina oziroma
njen upravni aparat. Nedvomno je, da bomo imeli, dodatne urbanistične probleme. Vendar ti urbanistični problemi obstajajo danes samo v mnogo bolj
neprijetni obliki in ta oblika so črne gradnje. Tisti, ki se niso mogli sprijazniti
z ustreznimi stroški v zazidljivih območjih oziroma v .gradbenih okoliših, so
gradili izven gradbenih okolišev, to je izven področij, ki so bili urejeni z zazidalnimi načrti, kot jih vidimo zunaj na razstavi. Vsak zazidalni načrt je bil
signal za dodatne stroške za komunalne naprave, kd jih je bilo treba iztisniti
od investitorja. Mislim, da ni. treba omenjati, da so ta sredstva, ki so jih investitorji plačevali za komunalne potrebe, šla marsikdaj tudi za druge namene.
Ta zakon predvsem tesno navezuje svoje določbe na zakone, ki jih je ta skupščina sprejela lani v decembru glede urejanja in oddajanja stavbenih zemljišč.
Veljavni zakoni, ki urejajo komunalno področje in oba predloga zakona, ki so
danes na dnevnem redu, so med seboj povezani,.
Določeno število investitorjev se je vsako leto opredeljevalo za črno gradnjo
na administrativno nezazidljivih površinah, ki jih je dosedanji zakonski režim
tako opredelil. Opažamo, da so marsikje te nezazidljive površine le abstraktno
nezazidljive, praktično pa niso gradnje škodovale nikomur. Zakon predpostavlja,
da se bo število, takšnih gradenj močno zmanjšalo, saj predvideva ukinitev
gradbenih okolišev in izjemnih dovoljenj ter vmešavanje republiških upravnih
organov v lokacijski postopek glede soglasij in podobno, kar je vzbujalo in še
vedno vzbuja precej negodovanja občanov. Obenem se moramo zavedati, da
nevarnost ornih gradenj'ni. s tem likvidirana, pač pa da je zaostrena na tistih
področjih, ki jih zaradi omenjenih razlogov varujemo. Prepričani smo, da se bo
število takih graditeljev absolutno in relativno močno zmanjšalo in da bo glede
tega učinek tega zakona pozitiven.
Zakon o urbanističnem planiranju ima določeno noviteto glede lokacije
in lokacijskega postopka. Rad bi še enkrat opozoril, da je lokacijski postopek
s tem zakonom urejen kot upravni postopek. Lokacijski postopek doslej ni bil
pravno urejen. Pri lokacijskem postopku se ne bo obravnavalo le investitorja,
ki želi graditi, ampak se bo gledalo tudi na tistega, ki je zaradi določene gradnje
prizadet. Menim., da je s tem dosežena bistvena nova kvaliteta, v predpisih o
lokaciji.
Lokacijo bo s tem, v določeni meri težavneje pridobiti glede na to, da
se morajo vsi sosedje izraziti o določeni gradnji. Menim, da je to prav, saj je
to v duhu reforme in v skladu z demokratičnim postopkom, kadar se rešujejo
objekti, ki stojijo potem 100 let.
Program dela. in prehod na nov ekonomski sistem naše urbanizacije je
opredeljen z zakonom do konca leta. Ta prehod ne bo terjal nekih večjih
stroškov, ampak bo terjal le prilagoditev obstoječe dokumentacije. Glede na
regionalne formacije in glede na politiko okolišev ter urbanistični red, ki ureja
tako imenovano ruralno pozidavo in predvsem urejanje podeželja, pomeni prilagoditev precej obsežen proces glede prejšnjega števila načrtov, ki jih moramo
obdelati. Vendar smatramo-, da bo ta proces uspešno potekal, saj imamo, na
razpolago dovolj strokovnih institucij.
Amandmaji, ki so jih predlagali odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve ter zakonodajno^pravna komisija, so bili sprejeti s
strani predlagatelja tega zakona. Tudi amandma k 23. členu, glede katerega
si je predlagatelj pridržal možnost, da ga danes da, umikam in so s tem
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vsi amandmaji k predlogu zakona sprejeti. Prosim Republiški zbor, da zakon
o urbanističnem planiranju in zakon o regionalnem planiranju sprejme. Hvala
lepa.
Predsednik Tine Remš k a r : Predlog zakona sta obravnavala odbor
za urbanizem, stanovanjsko1 izgradnjo in komunalne zadeve ter zakonodajnopravna komisija. Oba sta dala zboru pismena poročila. Ali želita poročevalca
odbora oziroma komisije še ustno poročati? (Ne.)
Pričenjam razpravo.. Prosim, kdo želi 'besedo? (Ne javi se nihče.) Če nihče
ne želi besede, zaključujem: razpravo, in dajem predlog zakona na, glasovanje.
Prosim, kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o regionalnem prostorskem planiranju.
Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o urbanističnem, planiranju.
Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet in je za
svojega predstavnika določil Ermina Kržičnika, ki je predlog zakona, že obrazložil. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta svojo obrazložitev še dopolniti?
(Ne.) Predlog zakona sta obravnavala odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve ter zakonodajno-pravna komisija, ki sta, zboru
pismeno poročala. Ah želita poročevalca odbora oziroma komisije še ustno
poročati? (Ne.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima Janko Markič.
Janko Markič: Tbvarišice in tovariši poslanci! Skrb za, čimbolj
smotrno izkoriščanje narodnega prostora je značilna za, vsako višje1 razvito
družbo, ki ne rešuje samo trenutnih problemov, ampak se zaveda tudi obveznosti do generacij, ki ji bodo sledile in se zaveda tudi težav, v katere mora
zaiti, če rešuje nekatera vprašanja razvoja brez dolgoročne orientacije.
Ukrepi v zvezi z izkoriščanjem prostora imajo skorajda vedno dolgotrajne
posledice, zato so tudi predpisi, ki jih danes obravnavamo, zelo pomembni. Z
novim predlogom nadomeščamo1 zakon o urbanističnih projektih iz leta 1958
in nekatere druge predpise. Vsekakor je koristno, da se razdrobljeni predpisi
združijo v en sam zakon. Po vsebinski, strani pa je pomembno, da ukinjamo
nekatere dosedanje administrativne intervencije glede možnosti gradenj in
drugih posegov v prostor,, hkrati pa želimo zaostriti režim zaščite tam, kjer
je za široko družbeno skupnost in za naš bodoči razvoj zlasti pomembno.
Umestno je vprašanje, kako bo spremenjeni zakon vplival na naš gospodarski in družbeni razvoj. Najprej bi bilo treba poudariti, da se z njim vključujemo v prizadevanje reforme s tem, da zmanjšujemo vpliv državne administracije na želje in odločitve občanov ter delovnih organizacij. V istem mahu
pa se zavedamo ali bi se vsaj morali zavedati,, da bodo morale občine in republika posvetiti več skrbi izrabi prostora in usmerjanju naselitev, seveda
drugače zasnovane skrbi, kot smo je bih navajeni doslej. Znano je, da lahko
usmerjamo urbanizacijo tudi na poseben način, ki je sicer dražji, vendar pa
prinaša boljše ekonomske in politične rezultate. Potrebno bi bilo vse naše
sistemske spremembe in novosti kontrolirati! tudi glede učinkov prostorov.
Slovenija sicer ni velika, vendar je le precej gosto naseljena in ima že toliko
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negovanega družbenega bogastva, da nam ne more biti vseeno, kako se to
bogastvo izkorišča, kako in kje se reproducira. Kljub temu, da smo majhna
dežela, ugotavljamo mnogokrat, da so nekatere kapacitete preveč razdrobljene
in zaradi tega premalo ekonomične ali| premalo učinkovite. Na drugi strani pa
nismo tako majhna dežela, da 'bi bili lahko mirni ob vsestranski centralizaciji.
Skratka potrebno je najti neko mero oziroma ravnotežje v našem, prostorskem razvoju in kar najbolj racionalno izkoristiti naš nacionalni prostor.
Te stvari so se nam zdele v preteklosti razmeroma malo važne. Danes pa nam
začenjajo povzročati 'določene težave ali pa lahko pričakujemo težave že v
bližnji bodočnosti. Problemi urbanizacije, ki vključujejo problem naselitev,
razmestitev, oskrbovalnih zmogljivosti, probleme v komunalnem razvoju posa^
možni h mest itd., imajo zelo širok diapozran, od črnih gradenj pa do vprašanja
optimalnega števila raznih institucij pri oblikovanju narodnega dohodka in pri
naši razmestitvi prebivalstva. Razen tega pa je širok diapozon problemov medseboj zelo prepleten, zato so potrebne kompleksne rešitve. Sedaj ko so se
ekonomska in finančna vprašanja zaostrila na vseh področjih, lahko pričakujemo, da se bo pričela bolj upoštevati pri nas tudi ekonomika prostora in
urbanizacije. V takih okoliščinah je neobhodno potrebno bolj strokovno in manj
administrativno urejevanje prostorskih vprašanj. Res je, da na nov način reševanja teh problemov nismo povsod v Sloveniji docela pripravljeni, vendar bi
vztrajanje pri starih predpisih pomenilo odložitev osnov za kvalitetnejše delo.
Zakon o urbanističnem planiranju iz leta 1958 je pomenil za tisti čas
precejšen napredek, vendar je za današnje razmere in za pristopanje k problemom, ki so tik pred nami, v precejšnji meri neustrezen oziroma ohlapen.
V mnogih občinah gre praksa že svojo pot. Tisti, ki se še obešajo na stare
predpise, ne delajo tega zaradi spoštovanja zakonov, ampak bolj zaradi osebnih
interesov. Trditev sekretariata za urbanizem, da so na primer gradbeni, okoliši,
tako kot so se določali v preteklih letih — tehnokratska tvorba, je popolnoma
točna. Ta tehnokratska tvorba je bila v preteklih letih zelo važen tvorec
v naši urbanizaciji. Danes imamo že nove izkušnje pa tudi dovolj strokovnjakov,
tako da lahko- k usmerjanju urbanizacije pristopamo bolj življenjsko in kljub
temu nič manj kvalitetno. V severni Sloveniji je dosežen glede tega napredek
in so v predlogu tega zakona določila, ki govorijo v prid taki praksi. Ne bi bilo
prav, če bi se s podrobnejšimi navodili, ki jih zakon predvideva, zopet zadušila
praksa, ki jo zakon odpira in ki pomeni večjo prožnost, dognanost, odgovornost
in manj formalizma pri tistih organih,, ki krojijo naše poslovanje.
Z novim zakonom se še povečuje odgovornost občin. Jasno pa je, da se
lahko dejanska odgovornost občin poveča le do tiste mere, do katere lahko
ena oibcifna obvlada urbanizacijske procese. Znaten del teh pojavov pa se ne
prične oziroma ne konča na občinski meji. Zato bo potrebno po strokovni in
po politični plati reševati določene zadeve, v medobčinskem merilu oziroma
na večjem teritoriju.
Ker pa rešujemo mnogo .sistemskih vprašanj na ravni republike, je razumljivo, da bo treba tudi na tej ravni upoštevati ali reševati marsikatero
vprašanje naše urbanizacije, posebej pa še vprašanje razvoja večjih mest. Ker
je ta zakon izredno pomemben za razvoj naše urbanizacije, zato bom tudi
zanj glasoval.
Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se
nihče.) Ce nihče ne želi razpravljati, zaključujem razpravo in dajem predlog
2
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zakona na glasovanje. Prosim, -kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o
urbanističnem planiranj u.
Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo
komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena.
Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložili Izvršni svet, ki je za
svojega predstavnika določil Ermina Kržičnika, republiškega sekretarja za
urbanizem. Ali želi ta besedo? (Ne želi.) Predlog zakona sta obravnavala odbor
za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve ter zakonodajhopravna komisija, ki sta zboru pismeno poročala. Ali želita poročevalca odbora
oziroma komisije še ustno poročati? (Ne želita.)
Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš inž. Matevž Barle.
Inž. Matevž Barle: Kot je razvidno iz poročil zakon od a j no-pravn e
komisije in odbora za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve,
pri obravnavi predloga zakona o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena, niso bila zavzeta
enotna stališča k šesti alinei 1. člena, k 12. členu in 19. členu predloga zakona.
Predloge amandmajev k navedenim, členom, je ponovno proučila zakonodajno-pravna komisija, odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo- in komunalne zadeve Republiškega zbora, predstavniki začasnega odbora pa proučitev problematike komunalnih služb Organizacij sko-politianeg a zbora ter predstavnik Izvršnega sveta in so se skupno sporazumeli za drugačno formulacijo
besedila, kot jo je predlagal naš odbor.
Ker spremenjena, formulacija besedil ne nasprotuje vsebini amandmajev
našega odbora, predlagam v imenu odbora, da sprejme Republiški zbor predlog
zakona o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena, v enakem besedilu, kot ga je sprejel Organizacijsko-politični zbor.
Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se
nihče.) Ce nihče ne želi razpravljati, zaključujem, razpravo in dajem predlog
zakona na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko. ((Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno siprejel predlog zakona, o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega
družbenega pomena.
Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o odpravi republiške komisije za ugotovitev pokojninske dobe.
Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je za
svojega predstavnika določil Erno Podhregar. Ali želi predstavnik Izvršnega
sveta besedo? (Ne želi.) Predlog zakona sta obravnavala odbor za organizacijskopolitična vprašanja in zakonodajno^pravna komisija. Oba sta dala zboru pismenu poročili. Ali želita predstavnika odbora oziroma komisije dati še ustno
obrazložitev? (Ne želita.) Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? (Ne
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javi se nihče.) Ce nihče ne želi besedo, zaključujem razpravo in dajem predlog
zakona na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o odpravi republiške komisije za ugotovitev pokojninske dobe.
Predlagam 20 minut odmora.
(Seja je bila prekinjena ob 10.20 in se je nadaljevala, ob 10.55.)
Predsednik Tine Rem.škar: Nadaljujemo sejo Republiškega zbora
in prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na obravnavo1 in
sklepanje o statutu cestnega sklada SR Slovenije, o rebalansu finančnega
načrta cestnega sklada SR Slovenije za leto 1967 in o predlogu programa cestnega sklada SR Slovenije o vzdrževanju in rekonstrukciji cest v obdobju 1967
do 1970.
Celotno gradivo je predložil upravni odbor cestnega sklada SR Slovenije,
ki je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil Alojza Zoklja.
Gradivo je obravnaval odbor za proizvodnjo in promet. Gradivo' k tej točki
dnevnega reda je bilo na podlagi 109. člena začasnega poslovnika poslano' Izvršnemu svetu, ki je za svojega predstavnika določil inž. Stojana Subica. O
statutu, rebalansu finančnega načrta in predlogu programa cestnega sklada
SR Slovenije bomo sklepali ločeno. Glede na to predlagam, da je tudi razprava ločena in prosim predstavnike oziroma poročevalce, da se v tem smislu
javijo k razpravi.
Najprej prehajamo na obravnavo in sklepanje o statutu cestnega sklada
SR Slovenije, ki ga je predložil skupščini upravni odbor sklada v potrditev.
Odbor za proizvodnjo in promet je zboru predložil predlog odloka o potrditvi
statuta, o katerem je razpravljala tudi zakonodajncMpravna komisija, ki je dala
zboru pismeno poročilo. Ali želi predstavnik sklada besedo? (Ne.) Ali želi
besedo poročevalec odbora oziroma zakon odajno-p ravne komisije? (Ne.)
Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo
in dajem predlog odloka o potrditvi statusa cestnega sklada SR Slovenije na
glasovanje. Kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi, poslanci dvignejo roko.) Je kdo>
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o potrditvi statuta cestnega sklada SR Slovenije.
Prehajamo na obravnavo in sklepanje o rebalansu finančnega načrta
cestnega sklada SR Slovenije za leto 1967, ki ga je upravni odbor sklada predložil Skupščini SR Slovenije v soglasje.
Odbor za proizvodnjo in promet je zboru predložil predlog odloka o soglasju
finančnega načrta cestnega sklada SR Slovenije za leto 1967, ki ga je obravnavala tudi zakonodajno-pravma komisija in dala zboru pismeno poročilo.
Ali želi predstavnik upravnega odbora besedo? (Ne.) Ali želita besedo> predstavnika odbora oziroma komisije? (Ne.) Pričenjam razpravo*. Prosim, kdo* želi
besedo? (Nihče.)
Zaključujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za,
naj prosim dvigne roko. (Vsi, poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
2*
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Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o
soglasju k rebalansu finančnega načrta cestnega sklada SR Slovenije za leto 1967.
Prehajamo na obravnavo in sklepanje o programu cestnega sklada SR
Slovenije o vzdrževanju in rekonstrukciji cest v obdobju 1967—1970, ki ga je
Skupščini SR 'Slovenije predložil prav tako upravni odbor sklada. Program
cestnega sklada je bil predložen Skupščini v potrditev. Odbor za proizvodnjo
in promet je zboru predložil predlog odloka o potrditvi programa cestnega
sklada SR Slovenije o vzdrževanju in rekonstrukciji cest v obdobju 1967 do
1970. Prav tako je o predlogu razpravljala zakonodajnonpravna komisija in
sta oba zboru pismeno poročala. Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo?
(Ne javi se nihče.)
Zaključujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. Prosim, kdor
je za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam., da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o potrditvi programa cestnega sklada SR Slovenije o vzdrževanju in rekonstrukciji
cest v obdobju 1967—1970.
Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o dopolnitvi zakona o prisilni izterjatvij prispevkov
in davkov občanov.
Predlog zakona je skupščini predloži! Izvršni svet in je za svojega predstavnika določil tovarišieo Dragico Dekleva. Ali želi predstavnik Izvršnega
sveta besedo? (Ne želi.)
Predlog odloka sta obravnavala odbor za družbeni.1 plan, finance in proračun in zakon oda j n o-ipravna komisija. Oba sta zboru pismeno poročala. Ali
želita še ustno poročati? (Ne.)
Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče
ne želi besedo, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje.
Kdor je za, naj prosim 'dvigne rdko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kido proti?
(Nihče.) Se je 'kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je Republiški zibor soglasno sprejel predlog zakona o dopolnitvi zakona o prisilni izteriatvi prispevkov in davkov občanov.
Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, na obravnavo' in sklepanje o predlogu odloka o načrtu statističnih raziskovanj za leto 1967.
Predlog odloka je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet in je za
svojega predstavnika določili Rajka Kiauto. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta
besedo'? (Hvala.)
Predlog odloka sta obravnavala odbor za organizacijsko-politična vprašanja in zakonodajno~pravna komisija. Oba sta zboru pismelio poročala. Želita
dati še ustno obrazložitev? (Ne.)
Prosim poročevalca odbora, da se izjavi o amandmaju zakonodajno pravne
komisije k uvodnemu besedilu. (Se strinja.)
Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče ne želi razpravljati,
zaključujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, naj
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o načrtu
statističnih raziskovanj za leto 1967.
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Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu adaptacije in dograditve prostorov vzgojnega zavoda Logatec.
Predlog odloka je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet in je za
svojega predstavnika določil Toma Martelanca. Ali želi besedo? (Hvala.)
Predlog odloka sta obravnavala odbor za družbeni plan, finance in proračun
in zakonodajno-pravna komisija. Oba sta dala zboru pismeni poročili. Ali želita poročevalca odbora oziroma komisije dati še ustno poročilo? (Ne.)
Prosim poročevalca odbora, da se izjavi, o amandmaju zakonodajno-pravne komisije. (Se strinja.)
Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se
nihče ne javlja, zaključujem razpravo in -dajem. predlog odloka na glasovanje.
Prosim, kdor je za predlog, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo- roko.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo- vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o finančnem programu adaptacije in dograditve prostorov vzgojnega zavoda
Logatec.
Psreha j amo na 21. točko dnevnega reda, na obravnavo i,ti sklepanje o predlogu zakona o sredstvih SR Slovenije za graditev sodnih poslopij.
Predlog zakona je Skupščini SR (Slovenije predložil Izvršni svet in je za
svojega predstavnika določil tovariša Franca Kutina. Ali. želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne.)
Predlog zakona sta obravnavala odbor za družbeni plan, finance in proračun in zakonodajno-pravna komisija. Oba ista zboru dala pismeno- poročilo'.
Ali želita poročevalca odbora oziroma komisije besedo? (Ne.) Če ne, prosim
poročevalca odbora, da se izjavi o amandmajih zakonodajno-pravne komisije
Skupščine SR Slovenije. (Se strinja.) Prosim še predstavnika Izvršnega sveta,
da se izjavi o amandmajih. (Se strinja.)
Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se
nihče ne javi, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje.
Prosim, kdor je za predlog zakona, naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne
roko.) Je kdo proti? (3 poslanci dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog zakona o- sredstvih SR
'Slovenije za graditev sodnih poslopij.
Prehajamo na 22. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za sofinanciranje prve -etape
graditve dvojezične osnovne šole v Lendavi.
Predlog o-dloka je Skupščini predložil Izrvršni svet, ki je za svojega predstavnika določil Toma Martelanca. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne.)
Predlog odloka sta obravnavala odbor za družbeni plan, finance in proračun
in zakonodajno-pravna komisija. Oba sta zboru -dala pismeni po-ro-čili. Zeli ta
morda še ustno poročati? (Ne.)
Pričenjam razpravo. Prosim, k-d« želi besedo-? (Ne javi se nihče.) Zaključujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. Prosim, kdor je za,
naj -dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal? (Nihče.)
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Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o finančnem, programu za sofinanciranje prve etape graditve dvojezične osnovne
šole v Lendavi.
Prehajamo na 23. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo
in sklepanje o predlogu odloka o finančnem (programu za sofinanciranje graditve študentskega stanovanjskega stolpiča II v Mariboru.
Predlog odloka je Skupščini, predložil Izvršni svet, ki je za svojega predstavnika določil Toma Martelanca. Prosim, ali želi predstavnik Izvršnega sveta
besedo? (Ne.)
Predlog odloka sta obravnavala odbor za družbeni plan, finance in proračun
ter zakonodajno-pravna komisija. Oba sta zboru dala pismeni poročili. Ali želita
dati še ustno poročito? (Ne.) Pričenjam razpravo. Prosita, kdo želi besedo? (Ne
javi se nihče.) Ker nihče, zaključujem razpravo in dajem predlog odloka na
glasovanje. Prosim, kdor je za predlog odloka, naj dvigne roko. (Vsi poslanci
dvignejo roko«.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor isoglasno sprejel predlog odloka o
finančnem programu za sofinanciranje graditve študentskega stanovanjskega
stolpiča II v Mariboru.
Prehajamo na 24. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje O' predlogu odloka o finančnem programu za sofinanciranje nadaljevanja
graditve inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko univerze v Ljubljani.
Predlog odloka je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je za
svojega predstavnika določili Toma Martelanca. Ali želi predstavnik Izyršnega
sveta besedo? (Ne.)
Predlog odloka sta obravnavala odbor za družbeni plan, finance in proračun ter zakonodajnoHpravna komisija. Oba sta zboru pismeno poročala. Ali
želita še ustno poročati. (Ne.) Prosim predstavnika odbora, da se izjavi o amandmaju, k 2. točki. Ali odbor vztraja pri amandmaju? (Umika amandma.)
Pričenjam razpravo^. Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče,
zaključujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. Prosim, kdor je
za predlog odloka, naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec dvigne roko.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog odloka o finančnem
programu za sofinanciranje nadaljevanja graditve inštituta za matematiko,
fiziiko in mehaniko univerze v Ljubljani.
Prehajamo na 25. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje o predlogu sklepa o prevzemu obveznosti za odplačilo posojila, ki je bilo
najeto v letu 1967 v znesku 10 milijonov N din, pri kreditni banki in hranilnici
v Ljubljani za gradnjo stanovanj.
Predlog odloka je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni isvet in je za
svojega predstavnika določil Dragico Ddkleva. Ali želi predstavnik Izvršnega
sveta besedo? (Ne.)
Predlog sklepa sta obravnavala odbor za družbeni plan, finance in proračun
in zakonodajooHpriavna komisija. Oba sta dala zboru pismeni poročili. Ali želita
poročevalca odbora oziroma komiisije še ustno poročati (Ne.) Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce ne, zaključujem razpravo
in dajem predlog sklepa na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko.
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(Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Dva .poslanca dvigneta roko.)
Se je kdo vzdržal? (Štirje poslanci dvignejo roko.)
Ugotavljam, da je Republiški zlbor sprejel predlog sklepa o prevzemu obveznosti za odplačilo posojila, ki je biilo najeto v letu 1967 v znesku 10 milijonov N din pri kreditni banki in hranilnici Ljubljana za gradnjo stanovanj,
Prehajamo na 26. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo
in sklepanje o predlogu zakona o voznih olajšavah za skupinska potovanja
mladine in otrok.
Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, za svojega
predstavnika pa je določil Svetka Kobala.
Odbor za organizacijsko^politična vprašanja je obravnaval prvotni predlog
zakona in je dal pismeno poročilo. Odbor je obravnaval tudi predlog, ki ga je
Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet 11. aprila in je tudi o tem zboru
premeno poročal. O obeh predlogih je razpravljala tudi zakonodajnospravna
komisija in je dala zboru pismeno poročilo. Ali želita poročevalca odbora oziroma komisije dati še ustno poročilo? (Ne.) Prosim poročevalca odbora, da se
izjavi o amandmaju k 1. členu, ki ga je predlagal Izvršni svet. (Se strinja.)
Prosim še predstavnika Izvršnega sveta, da se izjavi ali sprejme pripombe
zakonodajno-pravne komisije.
Besedo ima tovariš Sveto Kobal.
Sveto Kobal : Zakonodajno-^pravna komisija je dala pripombe k 1. in
3. členu predloga zakona, pri čemer se je že v predhodnih obravnavah, na seji
zakonodajno-pravne. komisije, predstavnik Izvršnega sveta izjavil za predlog
komisije oziroma za formulacijo', ki je bila dana k 1. členu predloga zakona.
Zakonodajno pravna komisija je poleg tega dala sugestije k 3. členu predloga
zakona. V smislu teh sugestij je na seji Organizacijsko-političnega zbora dal
predstavnik Izvršnega sveta amandma, ki se deloma nanaša na 1. člen. in deloma na 3. člen predloga zakona, s čimer se v bistvu sprejmejo pripombe zakonodajno-pravne komisije. Prečital iin predložil bom besedilo obeh amandmajev, da bo besedilo, ki je bilo sprejeto na seji Organizacijsko-političnega zbora,
prezentno tudi poslancem tega zbora in sicer: v drugem odstavku, na koncu
1. člena se doda naslednji stavek: »-Skupščina mora šteti najmanj 5 oseb.« S
tem je zadovoljeno pripombi zakonodajno-pravne komisije, da je treba že v
samem zakonu itfi ne s posebno pogodbo, določiti najmanjše število oseb. V
bistvu gre za razglasitev javne pravice vseh interesentov, ki izpolnjujejo ostale
pogoje.
'Sprememba 3. člena, ki je prav tako v skladu s pripombo zakonodajnopravne komisije in jo je Organizacijsko-politični zbor sprejel, se glasi: V četrti
vrsti 3. člena se dodajo z besedama »razpoložljivih sredstev« še besede »za ta
namen«. Zakonodajno^pravna komisija je stala na stališču, da je besedilo: »ki
je v okviru razpoložljivih sredstev sklenil republiški sekretar za gospodarstvo«,
preširoko in da ga je treba zožiti z definicijo »v okviru razpoložljivih sredstev
za ta namen«. To pomeni, da se lahko porabijo samo sredstva, ki so določena
za ta namen ah s posebnim odlokom ali s proračunom itd.
Predsednik Tine Remškar: Prosim najprej poročevalca odbora za
družbeni plan, finance in proračun, da se izjavi o amandmaju Izvršnega sveta.
(Se strinja.) Ali se z amandmaji strinja zakonodajno-pravna komisija (Da.)
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Pričenjam razpravo. Prosta, kdo želi 'besedo? (Ne javi se nihče.) Če nihče,
zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za, naj
prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.)' Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo' vzdržal? (Štirje poslanci dvignejo roko.)
Ugotavljam., da je Republiški zbor sprejel predlog zakona o voznih olajšavah za skupna potovanja mladine in otrok.
Prehajam«' na 27. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo
in sklepanje o predlogu. odloka o zadolžitvi SR Slovenije, da se zagotovijo
sredstva za nadomestilo za vozne olajšave za skupinska potovanja mladine in
otrok v letu 1967.
Predlog odloka je Skupščini SR Slovenije predložil Izršni svet, ki je za
svojega predstavnika določil Sveta Kolbala. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta
besedo? (Ne.) Predlog odloka sta obravnavala odbor za družbeni plan, finance
in proračun ter zakonodajnospravna komisija. Oba sta dala zboru pismeni poročili. Ali želita 'poročevalca odbora in komisije še ustno- poročati? (Ne.) Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? (Nihče.) Ker nihče, zaključujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj dvigne
roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Kdoi je proti? (Štirje poslanci dvignejo
roko.) Se je kdo vzdržal? (Pet poslancev dvigne roko.)
Ugotavljam, da je Republiški zlbcr predlog odloka o zadolžitvi SR Slovenije,
da l3e zagotovijo sredstva za nadomestilo za vozne odlajšave za skupinaska
potovanja mladine in otrok v letu 1967.
Prehajamo na 28. točko dnevnega reda, iin isicer na obravnavo in
sklepanje o predlogu zakona o delu in pravicah republiških poslancev in funkcionarjev, ki jim je prenehala funkcija.
Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložila komisija za volitve
in imenovanja in je za svojega predstavnika določila Adolfa Ariglerja. Ali
želi predstavnik komisije besedo? (Da.)
Adolf Arigler: Tbvarišioe in tovariši poslanci! Dovolite mi, da v
imenu komisije za volitve in imenovanja ter administrativne komisije naše
Skupščine, ki sta predlagateljici zakona o delu in pravicah republiških poslancev in funkcionarjev, ki jim je prenehala funkcija, opozorim na najvažnejša
izhodišča in osnovne značilnosti tega zakonskega predloga, ki sicer z dokajšnjo
zamudo izpolnjuje praznino v izvajanju ustavnih načel o rotaciji in reelekciji
poslancev in funkcionarjev.
Uresničevanje navedenih načel zagotavlja večjo demokratizacijo1 oblasti
in uprave, hkrati pa s tem povzroča pogostejše menjanje funkcionarjev, ki se
vračajo bodisi nazaj v svoj osnovni poklic ali pa prevzemajo druge 'družbenopolitične funkcije.
Sedaj smo v obdcbju, ko. postaja širše obravnavanje kadrov, ki opravljajo'
javne družbene funkcije, pomemben pogoj za poglabljanje socialistične demokracije, pa tudi normalen pojav današnjega, časa. Prav zato moramo izgraditi
tak mehanizem:, ki bo te procese podpiral in preprečil, da se najodgovornejše
družbene funkcije razvrednotijo s tem, da družba ne bi prevzela nobene odgovornosti in nikakršnih obveznosti nasproti tistim:, ki s potekom mandata prenehajo opravljati svojo funkcijo.
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Številne razprave v odborih in komisijah Zvezne skupščine, ki je podoben
zakon že sprejela, kakor tudi razprave o odborih in komisijah naše skupščine
so pokazale, da je potrebno pri izvajanju ustavnih načel o rotaciji in reelekciji,
z ustreznimi, zakonskimi določbami, okrepiti odgovornost in samostojnost vseh,
ki opravljajo javne družbene funkcije.
Zakonski predlog je upošteval, da je za naš nadaljnji socialistični razvoj
nujna močnejša usmeritev na deprofesionalizacijo družbeno—političnega dela,
da bi v večji meri izbirali voljene iz delovnih organizacij. Odtegnitev teh kadrov
za dobo štirih let od njihovega rednega dela predstavlja za mnoge določeno
zaostajanje v stroki, zato predlog zakona omogoča tem kadrom, da se po končani
mandatni dobi v teku enega leta pripravijo za vključitev v svoj prejšnji poklic.
Tako sedaj ne bo več potrebno, da bi že med trajanjem mandata iskali možnosti
za ponovno vključitev v svojo stroko ali celo predčasno odhajali s svojih
funkcij.
.
Predlagani zakon nadalje omogoča nadaljnje delo tudi tistim., ki so daljšo
dobo prebili na odgovornih družbenih funkcijah. Ti kadra imajo bogate izkušnje,
veliko znanja in organizacijske sposobnosti, ob tem pa bi bil povratek v njihov
osnovni poklic ali stroko ne samo zelo težak, temveč pogosto praktično nemogoč. Zato ne bi bilo smotrno, da se družba odreče njihovim izkušnjam, ker jih
lahko mnogo1 koristneje vkljuičuje na posamezne ustrezne posle družbeno-političnega značaja. Zato je predvideno1, da bodo ti funkcionarji, za določen čas
opravljali posle, ki jim jih bo poveril organ, v katerem so doslej vršili svojo
funkcijo.
.
Zakonski predlog rešuje tudi status tistih voljenih funkcionarjev najvišjih
organov Zveze komunistov, Socialistične zveze delovnega ljudstva, Zveze sindikatov in Zveze združenj borcev NOV Slovenije, ki so bili pred tem poklicni
republiški poslanci ali pa so opravljali odgovorne funkcije v predstavniških
organih. Ti funkcionarji SO' s tem predlogom; zakona izenačeni z republiškimi
poslanci in funkcionarji, ki jim je prenehala funkcija..
Zakon sicer ni mogel rešiti vprašanja tistih funkcionarjev zgoraj navedenih
družbeno-političnih organizacij, ki so ves čas opravljali samo politične funkcije,
prav tako tudi ne vprašanja funkcionarjev v občinskih skupščinah, oziroma
v družbeno-političnih organizacijah občin. To je namreč pravica njih samih,
da takšna vprašanja rešijo v svoji pristojnosti. Lahko pa z gotovostjo trdimo,
da ta zakon predstavlja spodbudo za ustrezno reševanje teh vprašanj tako
v družbeno-političnih organizacijah kot tudi v občinskih skupščinah.
Ker so predlog zakona o delu in pravicah republiških poslancev, ki jim je
prenehala funkcija, že usvojili ustrezni odbori Skupščine in Izvršni svet, predlagam zboru, da ta zakonski predlog sprejme.
Predsednik Tine Remškar ; Predlog zakona je obravnaval odbor za
organizacijsko-politična vprašanja in dal zboru pismeno^ poročilo. Prav tako
* je dala svoje poročilo zakonodajno-pravna komisija. Ali želita predstavnika
poročili še ustnioi obrazložiti? (Ne želita.) Gradivo k tej točki dnevnega reda
je bilo prav tako dostavljeno Izvršnemu svetu, ki je za svojega predstavnika
določil Mirka Zlendra. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta še obrazložiti stališče? (Ne želi.)
. .
Zato pričenjam razpravo. Prosim, kdo< želi besedo? (Ne javi se nihče.) C
nihče, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona 'na glasovanje. Prosim,
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kdor je za, da dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala. Je kdo proti?
(10 poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (9 poslancev dvigne roko.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog zakona O' delu in pravicah
republiških poslancev in funkcionarjev, ki jim je prenehala funkcija.
Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo
in sklepanje o predlogu zakona o srednjem šolstvu.
Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je za
svojega predstavnika določil Toma Martelanca. Ali želi predstavnik Izvršnega
sveta dati k predlogu še ustno obrazložitev? (Da.) Prosim, besedo ima tovariš
Tomo Martelanc.
Tomo Martelanc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
S predlaganim zakonom dopolnjujemo znatno' vrzel v zakonodajno-^pravni ureditvi šolstva v Sloveniji. Odkar je bil sprejet zvezni splošni! zakon o šolstvu,
smo v naši republiki z zakonom že uredili izobraževanje v osnovni šoli in na
visokošolskih zavodih, nerešena pa je ostala pravna ureditev položaja srednjega šolstva.
Izobraževanje na drugi stopnji doslej ni bilo urejeno s sistematskim zakonom, kot je to primer pri osnovni šoli ali pa pri visokošolskem izobraževanju,
pač pa je republika v tem obdobju sprejela resolucijo o vlogi in nalogah gimnazije v vzgojno izobraževalnem sistemu in priporočilo o nalogah na področju
strokovnega izobraževanja, razen tega pa smo imeli le nekaj delnih predpisov,
ki so tvorili nepopoln mozaik parcialne zakonske ureditve. To ni bila zgolj
pomanjkljivost v pravni ureditvi celotnega sistema vzgoje in izobraževanja
v republiki, pač pa je postajalo- čedalje bolj resna ovira za nadaljnji razvoj izobraževanja na dfrugi stopnji, saj smo pogrešali osnovne temelje za smotrno
organizacijo, razvoj in delo srednjih šol.
Hkrati predloženi zakon ureja tudi pravni status domov za učence srednjih
šol. To pomeni, tudi pomembno novost, saj doslej pravni položaj teh domov
sploh ni bil urejen. S predlogom zakona o srednjem šolstvu potemtakem zaokrožujemo zakonodajno-pravno ureditev celotnega sistema Vzgoje in izobraževanja v Socialistični republiki Sloveniji zlasti,, ker je na dnevnem redu današnje seje še drug pomemben sistemski, zakon na tem področju, zakon o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji.
Skupščini sta bila sočasno predložena spremenjena in dopolnjena zakona
o osnovni šoli in o posebnem šolstvu ter novi zakon o štipendijah, tako da bo
lahko prihodnje zasedanje tudi te zakone sprejelo in tako strnilo republiško
zakonodajo oi šolstvu v izpopolnjeno celoto.
Podobno potrebo po zakonski ureditvi osnovnega šolstva občutijo tudi v
drugih republikah, saj so v SR Hrvatski že pripravili resolucijo o strokovnem
izobraževanju, sedaj pa izdelujejo teze za osnutek zakona o strokovnem izobraževanju; v SR Srbiji so že izdelali in dali, v javno razpravo teze za zakon
o srednjih šolah in drugih zavodih ter o oblikah srednješolskega izobraževanja
in na osnovi pripomb tudi že pripravili predlog zakona; v SR Makedoniji se
prav tako pripravljajo za sestavo osnutka zakona o srednješolskem izobraževanju, -medtem ko podobne ukrepe proučujejo tudi v Črni gori ter v Bosni in
Hercegovini.
Naš zakonski predlog prihaja pred skupščino po temeljiti poprejšnji javni
razpravi. Pravzaprav je osnutek tega zakona že bil v razpravi v sami skupščini,
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v Prosvetno-kulturnem zboru. Na željo mnogih poslancev in v dogovoru s predsedstvom skupščine je predlagani zakon šel skozi dvojno obravnavo v skupščini
z namenom, da bi vsi prizadeti imeli idovolj časa za razpravo, za celovitejšo
presojo in za obravnavo predlaganega zakonskega gradiva. V tako zamišljeni
in tudi izvedeni širši obravnavi, so se lahko razjasnila mnenja in stališča, besedilo zakona se je dvakrat temeljito prečistilo, končni rezultat pa je nedvomno
boljši in precizneje formuliran zakonski predlog.
Osnovni motiv za predlagani zakon pa seveda ni zgolj želja po zapolnitvi
pravne vrzeli v zakonodajni ureditvi sistema šolstva v naši republiki.. Zanj govorijo tudi globoki in pomembni razlogi. Predvsem dejstvo, da izobraževanje
mladine in odraslih po končani šolski, obveznosti že dalj časa zaostaja za hitrim
družbenim in zlasti za gospodarskim razvojem. To področje je bilo tudi v organizacijskem in v vsebinskem pogledu nezadovoljivo, zlasti pa neenotno urejeno,
kar zadeva predvsem trajanje šolanja, predmetnike in učne načrte, vrednotenje
splošne izobrazbe, odnos med praktičnim in teoretičnim delom pouka, pomanjkanje normativov glede materialnih in kadrovskih problemov za delo šol itd. Zato
se reševanje odprtih vprašanj na tem izobraževalnem področju kaže kot ena
izmed neogibnih nalog pri izgrajevanju celotnega sistema vzgoje in izobraževanja.
Spremembo in dopolnitev obstoječih predpisov terjajo tudi drugi važni temeljni zakon, npr. zakon o zavodih, zakon o 'delovnih razmerjih in pa sam
razvoj samoupravljanja in uveljavljanja načela delitve po dohodku na področju
izobraževanja. Takšni, novi odnosi, ki jih družbena reforma še širše odpira,
zlasti, pa nov sistem financiranja izobraževanja 'družbenih služb nasploh, ki
postavlja izobraževalne zavode kakovostno v nov položaj, terjajo seveda, tudi
nadaljnje napore pri iskanju možnosti za usklajevanje razvoja šolstva s potrebami 'družbe.
To je že pripeljalo do' številnih sprememb v načinu dela naših šol, pri
programiranju in izvedbi strokovno izobraževalnih nalog, kakor tudi pri uvajanju novi/h oblik izobraževanja. Vse to je seveda terjalo, da se pri urejanju
sistema šolstva, pri uvajanju novih odnosov v sistem izobraževanja zlasti srednjega, skušajo ugotoviti določena skupna temeljna načela in da se tudi v
pravni obliki zapišejo in uveljavijo ti novi odnosi in nova stališča. Spričo
tega uvajamo s tem zakonom posebno novost v obravnavanju srednjega šolstva.
Doslej se je namreč srednje šolstvo obravnavalo po dveh tirih, gimnazija se je
strogo ločevala od strokovnega šolstva; s tem zakonom pa predlagamo, da se
celotno drugostopenjsko izobraževanje uredi skupno v enem zakonu. Pri tem
smo se oprli zlasti na te razloge:
1. srednješolsko izobraževanje je enoten proces vzgoje in izobraževanja
mladine ter odraslih po končani šolski obveznosti;
2. na ta način se zagotavlja enakopravna obravnava vseh oblik srednjega
šolstva. S tem odpade neopravičeno zapostavljanje strokovnega šolstva pa tudi
izobraževanja odraslih;
3. takšna ureditev je tudi bolj smotrna, saj se tako izognemo ponavljanju
večine določb, ki bi sicer popolnoma enako urejale številna vprašanja pri raznih
oblikah srednjega šolstva.
Potemtakem predloženi zakon enotno in enakopravno obravnava vse obliice
izobraževanja na srednji stopnji.
Naj k temu opozorim še na drobno novost izrazoslovnega značaja. Predlagatelj zakona se je odločil z,a to, da spremeni ime »izobraževalnih zavodov na
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drugi stopnji« v ime »srednje šole«. Čemu ta sprememba? V zveznih gradivih o
sistemu vzigoje in izobraževanja si je izraz srednje šole že pridobil domovinsko
pravico. Zato smo ga sklenili uporabiti tudi v predlaganem zakonu. S tem pa
smo se izognili tudi zmedi, ki jo je neredko povzročila zamenjava z izrazom
II. stopnja pri visokošolskem študiju.
V obrazložitvi k predlogu zakona so na drobno naštete značilnosti predloženega zakona, zato se ne bi zadrževali pri njih, pač pa bi želel obrniti vašo
pozornost še na enoi pomebnejšo novost tega zakonskega predloga.
Novi zakon namreč predvideva ostrejše pogoje za delo in ustanavljanje
srednjih šol. V členih 50, 51 in 52 se predvidevajo določeni ukrepi, ki imajo
namen izboljšati kakovost pouka v strokovnem šolstvu in hkrati postaviti pod
strokovni nadzor celotno mrežo srednjih šol. To je vsekakor pomemben ukrep,
ki gre vzporedno z ostalimi prizadevanji po racionalizaciji, večji kvaliteti
in učinkovitosti našega izobraževalnega sistema. Ta ukrep je nedvomno v skladu
z reformnimi prizadevanji po usklajevanju šolstva z družbenimi potrebami in
zmogljivostmi.
Zakonski predlog ureja hkrati tudi nekatera pomembna vprašanja s področja delovnih razmerij prosvetnih delavcev, ki jih je temeljni zakon o delovnih razmerjih prepustil v reševanje republikam. To se nanaša predvsem, na
strokovno izobrazbo učiteljev in vzgojiteljev, na njihovo strokovno izpopolnjevanje, na delovni čas in delovne obveznosti, letni dopust, razpise delovnih
mest ter podobna pereča in doslej odprta vprašanja. Za boljše razumevanje
celotne problematike, ki jo ureja predloženi, zakon, je republiški sekretariat za
prosveto in kulturo predložil hkrati tudi dve informativni gradivi, in sicer o
srednjem šolstvu v naši republiki in o stanju učnega kadra na srednjih šolah
v naši republiki. Nekaj drugih podatkov s tega področja pa je moč najti tudi
v letnem poročilu republiškega sekretariata za prosveto in kulturo. Tato izdelan in opremljen zakonski predlog, dopolnjen, s številnimi pripombami, predlogi iz javne razprave in obravnave v skupščinskih odborih, pomeni, nedvomno
pomembno pridobitev v oblikovanju sistema vzgoje in izobraževanja.
Njegov namen je, da izboljša kakovost vzgojno-izobraževalnega dela v
srednjem šolstvu, da zagotovi enotnejše uresničevanje vzgojno^i,zobraževalnih
smotrov in da omogoči enake pogoje za delo posameznih vrst srednjih šol.
Nadaljnja dopolnila in izpopolnitve pa bo ta zakon tato kot vsi drugi, doživel
v izvajanju in preverjanju v vsakdanji življenjski praksi. Vendar tudi že v
predloženi obliki pomeni zrel, pretehtan in solidno* oblikovan dokument, ki ga
kaže čimprej uveljaviti.
Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona sta obravnavala odbor za
prosveto in kulturo in pa zatonodajnot-pravna komisija, ki sta zboru pismeno
poročala. Ali želita še ustno poročati? (Ne.)
Prosim poročevalca odbora, da se izjavi o amandmajih zakonodajno-pravne
komtsiije. Besedo ima tovariš Janez; Šter.
Janez Šter: Odbor se strinja z amandmajem zakonodajno-pravne komisije, ki jih je dala k predlogu zakona o srednjem šolstvu v svojem dodatnem
poročilu zlasti, ker je medtem tudi odbor ProsvetnoJtulturnega zbora naknadno sprejel predlog zakonodajno-pravne komisije, da ravnatelja šole imenuje
in razrešuje ustanovitelj. Tako umikamo naš amandma pod pogojem, da je
sprejet predlog zakonodajno-pravne komisije, da bi se določilo glasilo: »Rav-
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natelja srednje šole in doma imenuje in razrešuje svet šole, ustanovitelj pa da
soglasje.«
Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se
nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje.
Prosim, Besedo želi še tovariš Drago Seliger.
*
Drago Seliger: Tovariši poslanci, obveščen sem sicer samo ustno,
da je odbor Prosvetno-kulturnega zbora dal še dodatne amandmaje. Kolikor
zakon sprejmemo, opozarjam, da bo potrebno usklajevanje. Mi pa doslej še
nismo imeli možnosti, da se s stemi amandmaji seznanimo in da jih obravnavamo.
Predsednik Tine Remškar: To nas čaka še pri vseh zakonih, ki jih
bo sprejel Prosvetno-kulturni zbor in pa Socialno-zdravstveni zbor.
Prosim, kdor je za predloženi zakon, naj dvigne roko. (Večina poslancev
dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca dvigneta
roko.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog zakona o srednjem
šolstvu. Ce bomo dobili amandmaje, moramo o njih še razpravljati.
Prehajamo na .10. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo
in sklepanje o zaključnih računih, oziroma o finančnih naortih Piešernovega
sklada, sklada Borisa Kidriča, sklada SR 'Slovenije za šolstvo, sklada SR Slovenije za pospeševanje založništva, sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti in sklada SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov.
Zaključne račune za leto 1966, skupno s poročili o delu in finančnem načrtu za leto 1967, so Skupščini SR Slovenije poslali upravni odbori skladov.
O vseh zaključnih računih in pa finančnih načrtih je razpravljal odbor za prosveto in kulturo ter dal k vsakemu tudi pismeno poročilo.
Predstavnik Izvršnega sveta pri tej točki dnevnega reda je Tomo Martelanc.
K tej točki dnevnega r^da so bili vabljeni tudi predstavniki upravnih odborov
skladov. Prosim predstavnike skladov, da se, kolikor želijo razpravljati, prijavijo k besedi pri razpravi o posameznem skladu. Predlagam, da o vsakem
zaključnem računu, oziroma finančnem načrtu razpravljamo in sklepamo posebej .
Najprej bomo razpravljali o zaključnem računu za leto 1966 in o poročilu
o delu v letu 1966 Prešernovega sklada. Zaključni račun za leto 1966 in pa poročilo O' delu sta predložena skupščini na vpogled. Pričenjam razpravo. Zeli kdo
besedo? (Ne javi se nihče.)
Prehajamo na obravnavo finančnega načrta Prešernovega sklada za leto
1967, ki je bil Skupščini 'SR Slovenije dan na vpogled. Pričenjam razpravo.
Zeli 'kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce ne, zaključujem razpravo.
Prehajamo na obravnavo zaključnega računa za leto 1966 in poročila o delu
sklada Borisa Kidriča v letu 1966, ki sta bila predložena Skupščini SR Slovenije
na vpogled. Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem
razpravo.
Prehajamo na obravnavo o finančnem načrtu sklada Borisa Kidriča za
leto 1967, ki je bil Skupščini SR Slovenije predložen na vpogled. Pričenjam
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razpravo. Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi,
zaključujem razpravo.
Prehajamo na obravnavo in sklepanje o zaključnem računu sklada SR
Slovenije za šolstvo za leto 1966 in o poslovnem poročilu k zaključnemu računu.
Zaključni račun sklada "SR Slovenije za šolstvo je bil predložen Skupščini SR
Slovenije v potrditev. Odbor za prosveto in kulturo je predložil zboru predlog
odloka o potrditvi zaključnega računa sklada SR Slovenije za šolstvo, ki ga je
obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija in dala zboru pismeno' poročilo.
Pričenjam razpravo1. Prosim., kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče,
zaključujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. Prosim, kdor je
za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog odtoka o potrditvi zaključnega računa sklada SR Slovenije za šolstvo za leto- 1966.
Prehajamo na obravnavo in sklepanje o finančnem načrtu sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1967, ki je bil Skupščini *SR Slovenije predložen v soglasje. Odbor za prosveto in kulturo je zboru predložil predlog odloka o soglasju
o finančnem načrtu sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1967; prav tako je
poročala pismeno tudi zakonodajno-pravna komisija.
Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče,
zaključujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. Prosim, kdor je
za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog odtoka o soglasju k finančnemu načrtu sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1967.
Prehajamo na obravnavo zaključnega računa sklada SR Slovenije za pospeševanje založništva za leto 1966 in poslovnega poročila za leto 1966, ki je bil
Skupščini SRS predložen na vpogled. Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo.
Prehajamo na obravnavo. finančnega načrta sklada za pospeševanje založništva za leto 1967, ki je bil predložen Skupščini SR Slovenije na vpogled. Pričenjam razpravo in prosim, kdo želi besedo? (Nihče.) Ker nihče, zaključujem
razpravo.
Prehajamo na obravnavo* in sklepanje o zaključnem računu sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti s poslovnim poročilom za leto 1966.
Zaključni račun sklada je bil predložen skupščini v potrditev. Predlog
odloka o potrditvi zaključnega računa sklada SR Slovenije za pospeševanje
kulturnih dejavnosti za leto 1966, je skupščini predložil odbor za prosveto in
kulturo, obravnavala pa ga je tudi zakonodajno-pravna komisija in dala k predlogu zakona pismeno poročilo'. Pričenjam razpravo-. Prosim, kdo želi besedo?
(Nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in dajem predlog odtoka na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vadržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog odtoka o potrditvi zaključnega računa sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti. za leto 1966.
Prehajamo na obravnavo in sklepanje o finančnem načrtu sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti za leto 1967, ki je bil skupščini
predložen v soglasje.
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Predlog odloka o soglasju k finančnemu načrtu je skupščini predložil odbor
za prosveto in kulturo Republiškega zibora. Predlog odloka je obravnavala zakonodajnonpravna komisija, ki je dala zboru pismeno poročilo'. Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? (Nihče.) Ker nihče, zaključujem razpravo in
dajem predlog odloka na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o soglasju k finančnemu načrtu sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih
dejavnosti, za leto 1967.
Prehajamo na obravnavo zaključnega računa sklada SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov s poslovnim poročilom za 1966.
Zaključni račun je bal skupščini predložen na vpogled. Zato pričenjam razpravo.
Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ker ne, zaključujem razpravo.
Prehajamo na obravnavo finančnega načrta sklada SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov za leto 1967. Finančni načrt je
bil prav tako skupščini predložen na vpogled. Zeli kdo besedo-? (Nihče.) Ker je
nihče ne želi, zaključujem razpravo.
Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo
in sklepanje O' predlogu stališč za nadaljnji razvoj visokega šolstva v SR
Sloveniji.
Predlog stališč je skupno z obrazložitvijo predložila skupščini komisija
Skupščine SR Slovenije za proučitev visokega šolstva v Socialistični republiki
Sloveniji. Kot svojega predstavnika je komisija določila inž. Marka Bulca,
kateremu dajem besedo.
Inž. Marko Bule: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Pred nami so stališča, ki jih komisija za proučitev visokega šolstva predlaga
zboru v razpravo in sprejem kot zaključek prve etape uresničevanja nalog,
ki jih je komisija sprejela cib imenovanju. Kot prilogo k stališčem ste prejeli
tudi povzetek iz gradiva republiškega sekretariata za prosveto in kulturo o
problematiki visokega šolstva v Socialistični republiki Sloveniji, ki je služila
komisiji za osnovo njenega dela.
Mislim, da je nepotrebno ponavljati naloge, ki jih je imela komisija, ker
sem te že navedel, ko sem odgovarjal na vprašanja tovariša Lužovoa. Prav tako
mislim, da ni potrebno, da ponovno opisujem osnovno metodo dela komisije,
ki sem jo prav tako navedel, ko sem odgovarjal na omenjeno poslansko vprašanje. Poudariti pa moram, da je komisija kot osnovno delovno postavko oziroma cilj sprejela vsesplošno zahtevo po večji kakovosti, smotrnosti ter povezanosti pedagoškega ter znanstvenega dela, da naj vse ugotovitve izhajajo iz
poznanih potreb enotnega slovenskega prostora, da je nujno upoštevati skupne
gmotne ter kadrovske možnosti za nadaljnji razvoj visokega šolstva pri nas.
Cilj tega prizadevanja je, 'da bi se kar najhitreje odpravljalo neskladje med
hitrim razvojem družbe ter njenimi potrebami po strokovnjakih ter počasnim
prilagajanjem izobraževanja in potreb. Zlasti, ker naša že dosežena stopnja
samoupravnih cdhosov zahteva več znanja in sposobnosti slehernega občana,
vse večja družbena delitev dela pa vedno nove in sposobnejše strokovnjake.
Poročal sem že, da je tako delo komisije vendarle porajalo vrsto stališč,
predvsem pa naslednji. Prvo stališče je, da komisija preveč hiti z delom in pri
tem ne upošteva dovolj empiričnih rezultatov, ugotovitev ter dognanj, skratka
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znanstvene metode, drugo pa da porabi preveč. časa, ker je večina stvari že
znana in je zato stališča mogoče zelo hditro podati. Komisija pa je, kot sem že
povedal, hitela počasi. Delo je bilo zamudno, ker so bila stališča visokošolskih
zavodov precej različna, predvsem zaradi različne prakse pa tudi zaradi različnega pojmovanja in interesov. Upamo si trditi, da so -bili, pri delu komisije
v celoti upoštevani principi demokratične metode dela, saj so visokošolski zavodi
v veliki večini aktivno sodelovali v razpravi. Lahko rečemo, da predstavljajo
predložena stališča soglasje vseh prizadetih visokošolskih zavodov, čeprav je
razumljivo, da je bilo manj dobrega razpoložen j a tam, kjer so stališča komisije
prizadela obstoječe stanje, več pa tam, kjer tega niso.
Komisija je razpravljala tudi o vseh pripombah zavodov, ki so bile včasih
tudi diametralno nasprotujoče in je vse, za katere smatra, da so v okviru
osnovnega koncepta, tudi upoštevala. Moram poudariti, da komisija ni imela
namena nadomestiti znanstveno-razisfcovalnega inštituta, ki na tem področju
ni prisoten. Verjetno tudi ni nihče pričakoval znanstvenoraziskovalne analize,
ker bi bila zanjo doba štirih ali petih let kratka. Stališča je mogoče dati le
na temelju spoznanj članov komisije samih in ob upoštevanju materialov, ki
so bili .na razpolago.
Očitek, ida delo komisije ni bilo znanstveno, da je bilo trkanje na odprta
•vrata, ker niso bile uporabljene analize, ki že obstojajo, ne drže. To velja
tembolj, ker je komisija smatrala, da nekatere bistvene ugotovitve, kot na
primer: če je potrebno vzgajati strokovnjake za konkretna delovna mesta, dalje
ali je inverzija študija imperativ slehernega pedagoškega procesa oziroma, če
je potrebno kvalitetnejše pedagoško in znanstveno delati, ali ne, pač ni potrebno še ponovno znanstveno analizirati in dokazovati. Kjerkoli pa ugotovitve
komisije niso dovolj trdne, ta ni zavzela stališč ali pa so nakazane samo teze.
Predložena stališča predstavljajo po oceni komisije dovolj prožen okvir,
da ne preprečujejo pozitivnih tendenc, pač pa spreminjajo togost dosedanjega
sistema. Vsa stališča, ki jih komisija predlaga, ne predstavljajo' popolnoma
enotnih stališč vseh članov komisije, pač pa stališče večine. .'Posamezni člani
so, kar moram posebej poudariti, v določenih vprašanjih zastopali tudi drugačna stališča, vendar nas to ni preprečevalo, da ne bi osvojili večinskega
stališča komisije.
Iz uvodnih ugotovitev komisije izhaja, da so vključene v stališče vse tiste
zahteve resolucije o izobraževanju strokovnih kadrov, ki so še aktualne. Predvsem je zastopana misel, da hitrejši gospodarski in družbeni razvoj, še posebej
pa gospodarska ter družbena reforma zahtevata, da se za potrebe gospodarstva
in družbenih služb zagotovi kar najbolj sposobne kadre, kajti sedanja struktura
strokovnih kadrov ni nezadovoljiva samo kvantitetno, temveč tudi glede kvalitete. Gospodarstvu ter družbenim službam manjkajo* predvsem iniciatorji
nadaljnjega gospodarskega razvoja. Koncept razvoja visokega šolstva je zato
treba graditi na potrebah družbenega razvoja. Izobrazba postaja investicijska
dobrina, zaradi tega ima dolgoročnejši značaj, ker predstavlja kulturo naroda,
v najširšem smislu pa tudi ustvarjalnost na gospodarskem področju, hkrati pa
pomeni nerazvitost na ožjem kulturnem področju tudi nerazvitost gospodarstva.
Ugotovljeno je, da razdrobljeno gospodarstvo ne terja dovolj združevanja
umskega dela, še posebej ne, ker nosi naše gospodarstvo tudi močne elemente
tradicionalnosti. Visoko šolstvo je dejavnost, ki služi predvsem celotni družbi
in vsakemu njenemu sestavnemu delu in ne le gospodarstvu, zato ni mogoče
izobraževanja ozko prilagajati vsakokratnim specifičnim potrebam delovnih
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organizacij, ker to povziroča pretirano< razčlenjenost študija, onemogoča prilagojevanje razvoju tehnologije in organizacije dela, ogroža celo kvaliteto izobraževanja, povzroča pa tudi posebne zaposlitvene probleme.
Komisija je ugotovila, da vsevečja odprtost naše družbe ter vključevanje
v mednarodno delitev dela še posebej terja spremembo do sedaj ozko postavljene zahteve, da naj bo visoko šolstvo predvsem dejavnik strokovnega izobraževanja kadrov na višjem in visokem nivoju.
Očitno je, da predstavljata pedagoško in znanstveno raziskovalno delo
vsaj za najvišji nivo izobraževanja že nerazdelno celoto. Zato ob postavljanju
minimalnih družbenih pogojev ni. mogoče mimo te zahteve, posebno, ker je
razvoj znanosti tako hiter, da pedagoški proces, ki ji ne sledi, nosi v sebi
nevarnost, da stagnira in zaostaja.
Komisija se je zavedala, da se zahteva resolucije o izobraževanju strokovnih kadrov, da je treba pojmovati izobraževanje kot nepretrgan proces, ki
traja vso delovno dobo posameznika, še ne uresničuje v celoti. Ugotovila je,
da se z nadaljnjo delitvijo dela pojavljajo nova strokovna opravila, ki zahtevajo
ustrezno usposobljene strokovnjake; potreba po teh novih strokovnjakih pa
naj se ne zadovoljuje predvsem z ustanavljanjem novih smeri na obstoječih
šolah, temveč s specializacijo, s poglobitvenimi in dopolnitvenimi tečaji, ki
jih lahko organizira sleherna šola. Samo na ta način je mogoče zadovoljivo
uresničiti zahtevo resolucije, naj bo organizacija, vsebina in trajanje izobraževanja kar najbolj prilagojena specifičnim zahtevam ter potrebam posameznih gospodarskih organizacij in javnih služb.
Takšno prilagodljivo izobraževanje se lahko* izvede skoraj vedno, kadar
se pokažejo potrebe v okviru obstoječih šolskih zavodov, po posebnih programih, v dogovoru z zainteresiranimi delovnimi organizacijami ter z njihovim sodelovanjem.
Komisija je ugotovila, da sedanjim pa tudi bodočim družbenim potrebam
ustreza enoten visokošolski sistem, katerega enotnost se izraža v splošnih izobraževalnih in vzgojnih smotrih, vsebuje pa tri različne in zaključene izobraževalne ravni: višje, visoko in podiplomsko izobraževanje.
Pomembnost zahteve je v tem, da mora vsak nivo zagotavljati zaokroženo
in celovito znanje, dopušča pa vsebinsko in organizacijsko1 različnost. Stališča
komisije torej terjajo, da vsi naši družbeni dejavniki v sleherni stroki, na čelu
s šolskimi zavodi, ki te stroke goje, ob spoznanju današnjih, predvsem pa
bodočih potreb družbenega razvoja, glede na stanje tehnologije, organizacije
dela ter drugih činiteljev ugotove, ali razvoj določene stroke zahteva samo
strokovnjake z visoko izobrazbo, ah pa tudi strokovnjake z višjo izobrazbo.
Izkušnje kažejo*, da so se dosedanje zahteve šablonsko uresničevale in zato
porajale vrsto političnih ter strokovnih problemov, nezadovoljstvo pa tudi resignacijo.v delu pedagoških kadrov.
Strokovno argumetirani ugotovitvi, da bodoč razvoj terja oba tipa strokovnjakov, mora slediti ugotovitev, da je sedanja organizacija visokošolskega
študija smotrno stopnjevana; ker druga stopnja zahteva poprejšnjo izobrazbo
na pirvi stopnji, ali pa, da je ustreznejša višja šola kot posebna zaključena
izobrazba in mimo nje kontinuirano izobraževanje strokovnjakov z visoko
izobrazbo brez vmesnih stopenj. Na primer: kolikor bo slovenska .strokovna
javnost na področju elektrotehnike ali kemije ugotovila, da rabimo oba lika
strokovnjakov — do teh ugotovitev pa moramo še priti — potem bo prva
možna ugotovitev, da naj bo prva stopnja v Mariboru ali pa na fakulteti, ki
3
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ji sledi druga stopnja na fakiulteti. Druga .možnost pa je: višja šola v Mariboru
ali kje drugje v Sloveniji, ali pri fakulteti v Ljubljani in neodvisno od te šole
kontinuiran študij za diplomiranega inženirja na fakulteti. V vsakem primeru
pa gre za enake metode dela in za enake pravice diplomanta prve stopnje
oziroma višje šole ne glede na to, kje je študij končal. Če naj bo poleg ene
višje šole, ali prve stopnje pri. fakulteti še druga v nekem drugem kraju, bo
to potrebno argumentirati s kadrovskimi potrebami.
V primeru pa, da bo strokovna javnost ugotovila, da v perspektivi določen
profil strokovnjaka z višjo izobrazbo1 na nekem področju ni potreben, bo
mogoč odgovor; da šola postane depandansa fakultete z vsemi dolžnostmi in
pravicami, ali pa ukinitev šole oziroma stopnje. Ce se na primer ugotovi, da
je diplomiranih inženirjev — kemikov premalo, pri tem pa prostorske ter
kadrovske kapacitete fakultete ne zadoščajo, v Mariboru pa obstojajo., bo
možna rešitev, da ise oddelek za kemijo mariborske višje tehniške šole pretvori v depandanso fakultete za študij prvega, drugega ali celo višjih letnikov,
ali pa v samostojno višjo šolo oziroma fakulteto1. Ta pot tudi pomeni integracijo vseh visokošolskih zavodov Slovenije v najvišji zavod, v univerzo. Taka
zahteva komisije je postavljena pred sleherno našo stroko, ne prejudicira pa
še rešitev.
Iz povedanega sledi, da je stališče komisije, da razen izjem, ki imajo
svojo utemeljenost v kvantifikaciji, ne rabimo paralelnih kapacitet, niti konkurenčnih zavodov ne na pedagoškem in ne na znanstvenoraziskovalnem
področju. To pomeni, da komisija nikakor ne odreka ne Mariboru ne kakemu
drugemu cent.ru v Sloveniji ne danes in ne v bedeče možnosti, da se v njem
razvijajo visokošolske institucije, vključno, s fakultetami, akademijami ipd.,
ki se vse lahko vključijo v enotno slovensko univerzo. To. še posebej, ker
vemo, da je bila pedagoška akademija v Mariboru ustanovljena kot visoka
šola z nalogo, da izobražuje strokovnjake z višjo ter visoko, izobrazbo in da
le začasno izobražuje samo. na prvi stopnji, kar še niso ugotovljene družbene
potrebe po teh 'kadrih, in ker še niso izpolnjeni vsi. materialni in kadrovski
pogoji.
Komisija je ugotovila, da za smotrno vzgajanje strokovnjaka na višji šoli
ni potrebno znanstveno-raziskovalno delo, ker želimo vzgajati predvsem praktika. Na taki šoli naj poučuje torej človek, ki obvlada stroko, od njega pa se
ne zahteva znanstveno-raziskovalno delo.. . Priporoča pa, da se tudi učitelji
višjih šol ukvarjajo z znanstveno-raziskovalno dejavnostjo.. Zato nai šole svoje
učitelje celo. spodbujajo v taki dejavnosti.
Komisija je največ časa posvetila razpravi o fakultetah in univerzi, sledeč
ugotovitve, da je bil v preteklih sedmih letih dosežen ekstenzivni razvoj
predvsem znotraj visokošolskih zavodov, zato ie še posebej kritično obravnavala razmere na univerzi. Temeljna ugotovitev komisije je, da vsaka šola
pomeni predvsem toliko, kolikor pomenijo učitelji na njej. Zato je posvetila
veliko dela proučitvi pedagoških in znanstvenih delavcev na univerzi z vidika
kvalitete pedagoškega in znanstveno-razisfcovalnega dela ter je izredno zaostrila
kriterije za izbor in delo učiteljev in znanstvenih delavcev na univerzi.
Ce je bilo doslej potrebno zaradi naše nerazvitosti, da se tolerira relativno
majhen delež znanstveno-raziskovalnih učiteljev, je to po dvajsetih letih razvoja že nevzdržno. Zato postavlja komisija kot prvi pogoj za izvolitev univerzitetnega učitelja, doktorat znanosti. Ta zahteva prav gotovo prizadene vrsto
fakultetnih učiteljev, vendar smatra komisija, da je tako zahtevo po kvaliteti,
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ob ustreznih predhodnih pogojih, potrebno postaviti. Predlagamo, da se zadrže
tudi določila glede posebnih učiteljev, prav tako pa, da se ponovno uvede izvolitev za vse institucije, vključujoč tu tudi redne profesorje. Komisija je s
tem predlogom želela podpreti prizadevanje posameznikov za kar najkvalitetnejše pedagoško in znanstveno delo, ki naj bo stalno, dokler pač posameznik
dela na univerzi.
Na novo je predlagala zahtevo po nastopnih predavanjih za učitelje ter
zahtevo po pedagoškem izpopolnjevanju ,asistentov. Predlogi so nastali iz spoznanja, da kvaliteten proces predavanj, vodenja vaj, seminarjev, pa tudi sistem
kolokviranja in spraševanja pomeni prispevek k intenziviranju pedagoškega
dela. Komisija v svojih razpravah ni podrobneje obravnavala kompleksa
znanstvenoraziskovalnega dela v slovenski družbi, ker na tem dela posebna
komisija skupščine. O ugotovitvah te komisije pa prav danes razpravljamo.
Novost pa predstavlja predlog, da se znanstveni nazivi podeljujejo sledeč
ciljem vse kvalitetnejšega znanstveno-raziskovalnega dela in zahtevi, da ne
more vsaka delovna organizacija pa tudi ne vsaka znanstveno-raziskovalna
organizacija odrejati norm in družbenih kriterijev pri izvolitvi v znanstvene
nazive, zato naj se znanstveni nazivi podeljujejo' na temelju enakih kriterijev
samo v okviru univerze.
Stališča o vpisu, selekciji, obremenitvi študentov in delovnih obveznosti
učiteljev pomenijo prizadevanje za intenziviranje pedagoškega procesa. Stališča
upoštevajo, da je danes prevladujoča še materialna selekcija dijakov in študentov, različnost pogojev izobraževanja v srednjih šolah ter neporušen sistem
izbora študentov na temelju znanja in nagnjenosti, zato predlagamo, da naj
bo do nadaljnjega vpis prost oziroma, da naj se izvaja selekcija v teku prvega
letnika ali celo že prvega semestra. Ta predlog pa po mnenju komisije zahteva
znatno odgovornejši pristop šolskih kolektivov in mnogo večjo pomoč študentom pri njihovem delu; še posebej pa tudi razne oblike svetovanja še pred
vpisom na visokošolske zavode. Tam, kjer se ugotovi, da zavodi ne zmorejo
vpisa, ali) pa, da ni družbenih potreb po posebnih kadrih, naj se pristopi k
administrativnemu omejevanju vpisa; to še posebej, ker je osvojeno stališče,
da je za določene stroke racionalneje izobraževati posamezne strokovnjake na
tujem in jih zaposlovati doma, kot pa obratno.
Predlaga se omejitev učne obremenitve študentov, ker se ugotavlja, da
psihofizične lastnosti študentov ne prenesejo sedanje obremenitve, še posebej,
ker se prav v teku študija študent razvija v celovito osebnost, ki naj se po
končanem študiju vključi v delovno organizacijo kot sposoben upravljavec.
Predvidenih je največ 20 ur za predavanja, ker gre za snov, ki jo- mora tedensko študent na novo sprejeti.
Predlaga se tudi minimalna oziroma maksimalna naučna obveznost učiteljev in predavateljev. To pa zato, da bi posamezniki, ki praviloma ne izpolnjujejo te učne obveznosti, ne bremenili po nepotrebnem stalnega sestava
učiteljev, pač pa bi ti bih samo v pogodbenem razmerju z visokošolskim zavodom, kar pomeni racionalizacijo, hkrati pa maksimalna obremenitev pomeni
zaostritev kvalitete dela, ki naj omogoči uresničitev zahteve po znanstvenoraziskovalnem delu učitelja.
Posebno obrazložitev stališča v zvezi z izrednim študijem sta dala že oba
zbora.
Komisija se v svojem delu še ni dotaknila vseh vprašanj, ki so aktualna
na področju visokega šolstva, tako na primer, kaj se zgodi s kandidatom, ki
3*
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ni izvoljen pri ponovnih volitvah za univerzitetnega učitelja, vprašanja stabilizacije in podobno. O tem bo komisija razpravljala v nadaljnjih etapah dela,
predvsem pa pri urejanju statutov posameznih zavodov. Predložena stališča
predstavljajo koncept, ki ga bo treba šele spraviti v pravno obliko. Ce boste
sprejeli stališča, boste s tem omogočili komisiji, da bo v nadaljnjem delu- izdelala osnutek novega zakona o visokem šolstvu, ki bo šele ta stališča tudi
pravno uzakonil. To pomeni, da se po vrsti vprašanj, ki smo jih pravkar obravnavali, odpirajo nadaljnje razprave o pomembnih vsebinskih vprašanjih, ki
jih načenjajo ta stališča, ki pa so to pot ostala še nedotaknjena.
Na koncu pa dovolite, da navedem še konkretne predloge, o katerih je
razpravljala komisija na svoji zadnji seji in ki so usklajeni s- stališči posameznih zavodov ter s predstavniki mariborskih zavodov. Ti predlogi so podani
kot amandmaji odbora in so naslednji: v II. poglavju se zadnji odstavek spremeni tako, -da se črta tisti del odstavka, ki se glasi: »kjer lahko le z; aktivnim
Vključevanjem v razvoj svoje stroke zagotove raven pouka na višjih šolah.«
To predlagamo zato, ker bi sedanje besedilo lahko pomenilo, da lahko višje
šole znanstveno-raziskovalno delo smatrajo kot pogoj, ker sicer se ne more
zagotoviti ustrezne ravni pouka. To pa je v nasprotju s stališčem komisije
in se zato predlaga, dia se ta del stavka lahko izpusti.
Na strani 40 se v 5. odstavku predlaga sprememba tako, da bi se prvi
stavek 5. odstavka glasil: »Magisterij je sistematično organiziran študij, ki
uvaja kandidate 'za teoretične osnove in metode znanstvenega dela ter jim
omogoča poglobljeno proučevanje problemov ustreznih znanstvenih področij in
ustrezne znanstvene 'discipline,« kot pravi sedanje besedilo. To predlagamo
zato, da omogočimo organizacijo magisterija tudi na meddisciplinskih področjih.
Na strani 10, pod točko 1 predlagamo naslednjo spremembo : prvi. odstavek
naj se glasi: »Vpis na visokošolske zavede naj bo do nadaljnjega praviloma
prost.«
To predlagamo zato', ker je že v naslednjem odstavku postavljena zahteva
po proučevanju kriterijev za izbor. Takoj ko bodo ti kriteriji proučeni, bo
možen tudi drugačen izbor, to se pravi, da vpis ne bo praviloma prost. Zato
smatramo, da je to dopolnilo umestno.
V 3. odstavku 1. točke na str. 10 predlagamo naslednjo spremembo: Zadnji
3. odstavek naj se glasi.: »da bi v največji možni meri omogočili študentom
ustrezno izbiro študija in proučevanje kriterijev za izbor, naj se uvedejo druge
oblike svetovanja še pred vpisom na visokošolski zavod.« Stališče, da gre tu
samo za preizkusne izpite, namreč ni ustrezno. Utemeljitev k temu sem že v
uvodu podal. Hvala lepa.
Predsednik Tine Remškar: Stališča je obravnaval odbor za prosveto
itn kulturo in je dal žboru pismeno poročilo. Ali želi poročevalec dati še ustno
poročilo. (Ne.) Prosil bi, če bi se predstavnik komisije tovariš Marko Bule
izjavil o amandmajih odbora, ali komisija sprejema amandmaje odbora?
Inž. Marko Bule: Komisija sprejema vse amandmaje, razen tistega,
za katerega sem predlagal nov tekst.
Predsednik Tine Remškar: Gradivo k tej točki dnevnega reda je
bilo skupno z vabilom na sejo zbora poslano Izvršnemu svetu, ki je za svojega
predstavnika določil Toma Martelanca. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta
dati mnenje Izvršnega sveta? (Ne.)
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Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo. Besedo ima tovarišica inž.
Ivica Kavčič.
Inž. Ivica Kavčič: Tovarišiee in tovariši poslanci! S stališči komisije
se popolnoma strinjam, ni mi pa povsem jasno glede višjih šol in prve stopnje
ter bi zato želela, da mi. mogoče predstavnik Izvršnega sveta to pojasni, če mi
tega predstavnik komisije še ne more. Popolnoma se strinjam, da 'bi moralo
naše goispodarstvo povedati, kakšne strokovnjake potrebujemo oziroma jih ne
potrebujemo, in da bi morala biti taka analiza narejena, preden se ustrezne
šole ustanove. Zdaj, ko so te šole že tu, ko se kadri že izobražujejo in prihajajo v proizvodnjo, me samo zanima, kdo in kdaj bo izdelal analize, kakšne
i,n koliko kadrov potrebujemo oziroma, če je taka akcija že v teku?
Predsednik Tine Remškar: To je poročilo v stališčih komisije in ne
Izvršnega sveta, ker ta ni predlagatelj. Če smatraš za pomembno, postavi
ustrezno poslansko vprašanje. Lahko pa tudi zahtevaš pojasnilo od komisije.
Prosim poročevalca komisije, da odgovori na vprašanje.
Inž. Marko Bule: Danes lahko odgovorim, samo to, da je akcija v teku.
Predsednik Tine Remškar: Prosim poročevalca odbora, da se izjavi
o spreman j evalnih predlogih komisije.
Drago. Seliger: Odbor se strinja s spreminjevalnimi predlogi komisije
in predlaga, da predlagana stališča komisije dobijo obliko sklepa našega zbora,
ker so stališča v bistvu samo povzetek vsebine poročila.
Predsednik Tine Remškar : Hvala lepa. Slišali smo predlog, da se
stališča preimenujejo v sklepe. Se strinjamo s tem predlogom? (Poslanci se
strinjajo.)
Poslanca Janez Šter in Srečko. Klenovšek sta predlagala naslednji amandma: V 5. poglavju se točka 5. spremeni tako, da se glasi: »Učna obveznost
predavanj in vaj redlnih učiteljev, ki. so dolžni delati znanstveno, znaša 5 ur
in največ 9 ur tedensko. Za profesorje in predavatelje pa najmanj 10 ur in
največ 15 ur tedensko.-«
Prosim najprej predstavnika komisije, ali sprejema ta amandma?
Inž. Marko Bule: Komisija je proučila amandma in predlaga, da se
v tekst vstavi še beseda »(praviloma«. Če ta dopolnjeni amandma osvojimo, se
z amandmajem odbora strinjam.
Predsednik Tine Remškar: Prosim predlagatelja, da pove, če se
strinja z dopolnilom k amandmaju, da se vstavi beseda »praviloma«. (Da.)
Prosim še predstavnika odbora. Se strinjaš? (Da.) Prosim, kdo želi besedo?
(Ne javi se nihče.) če ne, zaključujem razpravo in dajem predlog sklepov na
glasovanje. Kdor je za predložene sklepe, naj prosim dvigne roko: (Večina
poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (1 poslanec.) Se je kdo vzdržal? (3 poslanci.)
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Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog sklepov o nadaljnjem
razvoju visokega šolstva v SiR Sloveniji.
Predlagam 15 minut odmora.
(Seja je (bila prekinjena ob 12.15 in se je nadaljevala ob 12.40.)
Prehajam na 12. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in
sklepanje o predlogu stališč za nadaljnji razvoj znanstvenega, raziskovalnega,
aplikativnega in razvojnega dela.
Predlog stališč je Skupščini .SiR Slovenije predložila komisija Skupščine
SR Slovenije za pripravo predloga resolucije o znanstveno raziskovalnem delu
v SR Sloveniji. Za svojega predstavnika je komisija določila dr. inž. Romana
Modica. Ali želi ta besedo? (Da.) Prosim.
Dr. inž. Roman M o d i c : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! O raziskovalnem delu v celoti! in na posameznih družbenih področjih
je bilo. v Skupščini SR Slovenije že več razprav. Posebno intenzivno se je
ukvarjal z vprašanji, ki zadevajo to področje, začasni odbor Prosvetno-kulturnega zbora za raziskovalno delo in visoko šolstvo, ki je začel razpravo takoj
po konstituiranju v juliju 1965.
Povod za razpravo je dalo obravnavanje predlogov statuta, zaključnega
računa in finančnega načrta sklada Borisa Kidriča, pri čemer se je pokazalo,
da bo odbor brez neke splošne orientacije, ki bi zajela vse poglavitne dele
raziskovalnega dela v Sloveniji, brez pretehtanih in dogovorjenih koncepcij
o rešitvi osnovnih vprašanj in o najuspešnejših poteh, ki naj vodijo do ustreznih
rešitev, težko opredelil stališča do posameznosti. Pa tudi, če bi jih opredelil,
bi talk pristop ne mogel zagotoviti njihove enotnosti na tem tako pomembnem
območju družbenega dela. Zato se je odbor že na začetku odločil, da bo po
proučitvi obširnega gradiva, ki ga je imel na voljo, obdelal osnovna vprašanja
raziskovalnega dela pri nas. To pa so. vprašanja organizacije, programiranja
in financiranja. Ko je začasni odbor pred enim letom posredoval predloge, ki
so poskušali stvari urediti: v veljavnih okvirih in oblikah, posameznim zborom
republiške skupščine, je razprava pokazala, da so problemi širši in da terjajo
v nekaterih pogledih, zaradi spremenjenih razmer in potreb, drugačne rešitve
in ureditve. Zaradi tega je predsedstvo skupščine na predlog Prosvetno-kulturnega zbora imenovalo posebno komisijo z nalogo, da izdela osnutek dokumentov o raziskovalnem delu v Sloveniji, ki bi ob upoštevanju doslej znanih
pobud, predlogov in mnenj pokazal na nove ustreznejše načine rešitve odprtih
vprašanj.
Obširne razprave v komisiji so probleme raziskovalnega dela v Sloveniji
osvetlile z vseh mogočih gledišč in pregledale v vseh njegovih oblikah. Razpravo smo zaključili pred kratkim z izdelavo stališč, ki so pred vami in v
katerih predlagamo formulacije, ki so splošno priznane in veljavne, obenem
z rešitvami., ki upoštevajo potrebe, realne materialne in kadrovske možnosti
ter splošno družbeno orientacijo- pri nas.
Katere so osnovne značilnosti stališč in kaj je privedlo do tega, da predlagamo nove načine ureditve tako pri organizaciji kot pri programiranju in
financiranju raziskovalnega dela v Sloveniji? Predvsem je treba omeniti, da je
v predlogu poudarjena celovitost raziskovalnega dela vse od znanstvenega mimo>
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aplikativnega pa do razvojnega, njegova posebna vloga v družbenem razvoju
in njegov učinek na produktivnost na vseh področjih družbenih dejavnosti.
Kljub takemu poudarku na celovitosti, ki ne dovoljuje ostrih ločitev posameznih
faz raziskovalnega procesa in ki onemogoča postavljanje jasnih meja med
njimi, pa je bilo treba poglavitne faze vendarle imenovati s posebnimi imeni
ne le zaradi jasnosti izražanja, ampak tudi zato, ker obstojijo med njimi
razlike, ki narekujejo včasih za vsako od njih drugačne ureditve.
V nekem pogledu obstoji taka razlika zlasti med znanstvenim na eni ter
aplikativnim raziskovalnim in razvojnim delom na drugi strani. Medtem ko
ima znanstveno delo poseben pomen za razširjanje in poglabljanje osnove, na
kateri sloni naš materialni razvoj, manj pa nanj neposredno vpliva, se v
aplikativnem raziskovalnem in razvojnem delu znanstveno spoznanje in dognanje uporablja za reševanje neposrednih vprašanj, ki so v zvezi z razvojem
posameznih gospodarskih panog in družbenih služb. Znanstveno delo* je zato
še posebej pomembno za kvalitetno izobraževanje na najvišji ravni in za
uspešno rast naše nacionalne kulture. V nobeni od. svojih oblik ni, raziskovalno
delo samemu sebi namen. Nepravilno bi bilo torej, če bi ga skušali organizirati
povsem samostojno v najvišjih izobraževalnih in kulturnih institucijah na
eni oziroma ločeno od gospodarskih organizacij in njihovih združenj na drugi
strani. Zato predlaga komisija čim tesnejšo povezavo znanstveno-raziskovalnih
organizacij z univerzo, Slovenski akademiji znanosti in umetnosti pa prisoja
zlasti znanstveno delo na področju tako imenovanih nacionalnih znanosti, ki
zaradi svojega pomena iri specifičnosti ne morejo biti drugod bolj upoštevane.
Na področju aplikativnih raziskav in razvojnega dela dajemo iz podobnih
razlogov težišče raziskovalnim enotam delovnih organizacij in družbenih služb
oziroma zavodom, ki delajo za potrebe več delovnih organizacij hkrati ali za
širše strokovno področje.
Glede programiranja raziskovalnega dela zastopamo stališče, da je sodelovanje pri programiranju in usklajevanju raziskovalnega dela pa tudi pri
oblikovanju družbenih dogovorov in splošne politike družbene skupnosti na
tem področju pravica in dolžnost raziskovalcev, ki jo je treba zagotoviti s
samoupravnimi organi in z različnimi oblikami samoupravljanja na posameznih
področjih raziskovalnega dela. Na področju znanstvenega dela, ki ga povečini
ni mogoče podrobno programirati, ampak mu začrtati le splošne cilje in smeri,
predlagamo oblikovanje nove skupnosti znanstvenih delavcev, ki bi za posamezne znanstvene veje pripravljala program dela in ga usklajevala. Na
področju aplikativnega in razvojnega dela, ki ga je možno in potrebno podrobneje programirati glede na osnovo v dolgoročnem načrtu gospodarskega
oziroma splošnega družbenega razvoja, pa smatramo, da je potrebno probleme
opredeliti v raziskovalnih projektih in reševati ob sodelovanju znanstvenih
delavcev z ustreznih strokovnih področij s skupinami, ki jih sestavljajo izvajalci in uporabniki raziskav. Za sofinanciranje raziskovalnega dela so potrebna slej ko prej sredstva tako delovnih organizacij kot splošna družbena
sredstva, s tem, da postanejo viri vse bolj izdatni in trdni. Raziskovalne projekte, pomembne za njihov razvoj, bodo financirale delovne organizacije oziroma njihova združenja iz svojih sredstev in po lastni presoji v večji meri
kot doslej.
Z gospodarsko reformo' je prešla namreč skrb in odgovornost za razvoj iz
ustreznih investicijskih skladov na delovne organizacije same, s tem pa tudi
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skrb za aplikativno raziskovalno in razvojno delo kot integralni del razvojnih
prizadevanj. Splošna družbena sredstva bo treba usmeriti bolj k financiranju
raziskovalnih programov, za katerega je interesent družbena skupnost kot
celota. To pa je nedvomno program znanstvenega dela in samo izjemoma
oziroma' začasno program aplikativnega in raziskovalnega dela. Predlagamo,
da en sam republiški družbeni sklad, to je sklad Borisa Kidriča upravlja in
usmerja splošna družbena sredstva, odmerjena za financiranje raziskovalnega
dela. S tem želimo poudariti smotrnost enotne (in kombinirane usmerjevalne
politike na področju te družbene dejavnosti, ki se da po mnenju komisije zagotoviti le z enim samim republiškim skladom.
Predlagamo dalje, da razporedi upravni odbor tega sklada splošna družbena sredstva najprej na del, ki je namenjen za financiranje znanstvenega
programa, in na del, ki je namenjen za spodbujanje interesa potencialnih
naročnikov iz vrst gospodarskih organizacij in družbenih služb za aplikativne
in razvojne raziskave. Upravni odbor sklada naj bi znotraj omenjenih dveh
delov razporedil sredstva še na posamezna znanstvena področja in na raziskovalne projekte, dočim bi v okviru take osnovne delitve, podrobnejše razporejanje na posamezne naloge izvršila samoupravna skupnost znanstvenih delavcev oziroma skupina, ki sestavlja in ostvarja raziskovalni projekt.
Smatramo, da je programiranje racionalno le, če se giblje v znanih
materialnih okvirih. Učinkovito pa samo, če se programske odločitve lahko
podčrtajo z materialnimi sredstvi. Komisija za raziskovalno delo smatra, da
predstavljajo njena stališča, kot sem jih skušal obrazložiti in utemeljiti, dobro
osnovo in okvir za republiške zakonslke predpise o raziskovalni dejavnosti, o
visokem šolstvu in o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, ki bi jih
bilo treba po njenem mnenju čimprej obdelati in sprejeti.
Zato predlagam v imenu komisije, da Republiški zbor predlagana stališča
sprejme.
Predsednik Tine Remškar: Predlog stališč je obravnaval odbor za
prosveto in kulturo in dal pismeno poročilo. Ali želi poročevalec odbora dati
še ustno obrazložitev? (Ne želi.) Prosim predstavnika komisije, da se izjavi
o amandmajih odbora za prosveto in kulturo? (Se strinja.) Hvala lepa.
Gradivo k tej točki dnevnega reda je bilo prav tako dostavljeno Izvršnemu
svetu, ki je določil za svojega predstavnika Toma Martelanca, republiškega
sekretarja za prosveto. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.)
Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Nadalje
predlagam, da spremenimo stališča v sklepe, kot smo to naredili pri prejšnji
točki. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce ne želi nihče besedo, zaključujem
razpravo in dajem predlog Sklepov na glasovanje. Kdor je za, naj prosim
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roke.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se
je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog sklepa za nadaljnji razvoj znanstvenega, raziskovalnega, aplikativnega in'razvojnega dela.
Prehajamo na obravnavo 8. točke dnevnega reda, na obravnavo
in sklepanje o predlogu zakona o izobraževalnih skupnosti in financiranja vzgoje
in izobraževanja v SR Sloveniji.
Predlog zakona je Skupščini ŠR Slovenije predložil Izvršni svet in za svojega predstavnika določil tovariša Rudija Cačinoviča, ki mu dajemo besedo*.
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Rudi Cačinovič : Tovarišice in tovariši poslanci! Pred nami je nov
predlog zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji. Namen zakonskega predloga je uresničitev splošnih
načel sistema financiranja in izobraževanja, ki jih je sprejela zvezna skupščina
že sredi 1966. leta.
O posameznih določilih novega republiškega zakona ne bi podrobneje
govoril, saj je današnji predlog zakona plod izredno široke javne razprave,
kakršne še ni bilo ob nobenem drugem zakonskem osnutku, preden bi o njem
dokončno razpravljala in sklepala republiška skupščina. Razprava se je začela
že ob tezah za splošni zvezni zakon, posebno široko pa se je razmahnila ob publiciranem osnutku predloga zakona o financiranju izobraževanja in vzgoje v SR
Sloveniji. Izredno zanimanje vse slovenske javnosti je nedvomno dokaz, da gre
za zakonsko urejanje, ki posega ne le globoko v področje izobraževanja, temveč
da gre za širše poseganje na področje družbenih služb in to v času, ko> jih
pretresajo ukrepi naše gospodarske in družbene reforme. Gre za sistemski
zakon, ki v polni meri gradi gmotne temelje nadaljnjemu razvoju šolstva v
skladu s potrebami, ki jih sedanja reforma še bolj jasno nakazuje. Največje
težave pri, njegovem sprejemanju pa so nastale tam, kjer so vladale iluzije,
da je moč samo z zakonom, ki sicer gradi gmotne temelje izven proračunskega
sistema, zagotoviti že tudi tako povečanje sredstev, ki bi na mah razrešilo vse
gmotne težave zadnjih let.
Novi zakonski predlog postavlja temelje za samostojno zbiranje sredstev
izven proračunov občin in republike, rast obsega sredstev pa povezuje z rastjo
produktivnosti dela in osebnih dohodkov. V rešitvah v zakonskem predlogu je
tudi upoštevano dejstvo, da zakon sprejemamo sredi leta po proračunskih
razpravah, ko so že sprejeti delitveni odnosi. Financiranje za letošnje leto je
zato nujno v okviru prehodnih določb. Prehodne določbe so prav zato. razmeroma
obsežne in pomembne in urejajo materialni položaj le za leto 1967, medtem
ko bo financiranje šolstva za leto 1968 urejeno s posebnim zakonom, ki naj bi ga
sprejeli konec leta.
Predlog zakona je prav v zadnjih redakcijah po razpravah na regionalnih
sestankih, v odborih Skupščine in na Izvršnem svetu doživel še nekaj važnejših
sprememb, ki so poudarile predvsem njegovo sistemsko dolgoročno pomembnost.
2e spremenjen naslov poudarja, da gre predvsem za zakon o izobraževalnih
skupnostih, ki vnaša v celotno področje šolstva in v delovne organizacije izobraževalnih dejavnosti nove družbenoekonomske odnose. Samoupravljalci izobraževalnih skupnosti so zainteresirani občani, predstavniki delovnih organizacij,
predstavniki vzgojno izobraževalnih zavodov in družbeno-političnih skupnosti.
Vsi ti bodo morali delovati kot organizatorji smotrne in odgovorne delitve
sredstev, ki jih bo dražba kot celota dajala za izobraževanje iz različnih obveznih ali prostovoljnih virov. Samoupravljanje neposredno zainteresiranih bo
v nadaljnjem razvoju lahko' največ pripomoglo, da se bo tudi sistem izobraževanja vključil v naloge naše družbene in gospodarske reforme. Izobraževalne
skupnosti imajo velike naloge, ne le pri delitvi družbenih sredstev za izobraževanje, temveč pri organizaciji, pri opredeljevanju vsebine dela in pri razvoju
vzgojno izobraževalnih dejavnosti na svojem območju.
Šole so- samostojne delovne organizacije in sodelujejo po svojih predstavnikih v izobraževalni skupnosti. Samoupravni vpliv delovnih organizacij in
delavcev s področja šolstva sega v delitev sredstev med izobraževanjem in
družbo ter v delitev sredstev na posamezna področja šolstva.
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V zakonskem predlogu se predvideva dvoje vrst izobraževalnih skupnosti
in to: temeljne in republiško izobraževalno skupnost. Nadalje predvideva tudi
tako imenovane posebne izobraževalne skupnosti. Temeljna izobraževalna skupnost skrbi za osnovno šolanje, za šolanje v srednjih šolah, za vzgojo v vzgojnovarstvenih zavodih in za .sofinanciranje proisvetno-pedagoške službe. Pri tem
sodeluje in ima polno soodgovornost občinska skupščina. Temeljna izobraževalna
skupnost se lahko ustanovi za področje ene ali tudi več občin, Ce je ustanovljena temeljna izobraževalna skupnost za področje več občin, se občine odgovornosti za izobraževanje na svojem območju ne odvezujejo, ker taka organizacija omogoča le bolj smotrn in usklajen razvoj na širšem področju. Dejavnosti
srednjih šol morajo obvezno financirati vse temeljne izobraževalne skupnosti
z zakonom določenega širšega območja in po ključu, ki ga zakon predpisuje.
Takih regionalnih področij za skupno financiranje srednjih šol naj bi bilo
osem in jih predlog predvideva za območja, za katera so se že poprej sporazumeli predstavniki občin, in ki pomenijo logično celoto glede mreže srednjega
šolstva. Posebne izobraževalne skupnosti predvideva zakon za eno ali več dejavnosti gospodarstva in družbenih služb oziroma za več delovnih organizacij.
Republika je odgovorna za razvoj dejavnosti celotnega šolstva od osnovnega
do najvišjega. Republiška izobraževalna skupnost bo neposredno financirala
dejavnost visokih in višjih šol, sofinancirala pa dejavnost posebnih šol, dvojezičnih šol in šol drugih narodnosti. Posebna dopolnilna sredstva bo republiška
skupnost zagotavljala občinam, ki same ne morejo kriti obveze dejavnosti šol
in prispevala k bolj usklajenemu in enovitejšemu razvoju osnovnega šolstva.
S sofinanciranjem srednjega šolstva pa bo republika stimulirala razvoj in vplivala na enotnejše pogoje za razvoj tega vzgojno-izobraževalnega področja. Republiška izobraževalna skupnost bo tudi s finančnimi posegi vplivala na nekatere spremembe na področju mreže osnovnih, srednjih, višjih in visokih šol,
za katere je deloma že republiški sekretariat za prosveto in kulturo predložil
skupščina, primerno gradivo. Deloma pa pripravlja organizacijske spremembe
skupščinska komisija za višjo in visoko šolstvo' in drugi strokovni organi.
Izobraževalne skupnosti, kakor jih predvideva predlog zakona, dajejo možnost za poglobitev samoupravnih odnosov tudi na področju vzgoje in izobraževanja. Pospešili bodo predvsem prilagajanje šolstva splošnim gospodarskim
in družbenim potrebam, intenzivirali izobraževalno delo in racionalizirah šolsko
mrežo. Nov zakon vsekakor omogoča in pospešuje razvoj družbenoekonomskih
odnosov in realizacijo socialističnih principov samoupravljanja tudi na tako
važnem negospodarskem področju, kakor je področje vzgoje in izobraževanja.
Nadaljevanje graditve notranjih odnosov in boljše organiziranje izobraževalne
dejavnosti pa ne morejo zavreti niti različne materialne težave, s katerimi se
ta področja še danes borijo. Stalnost virov finančnih sredstev bi pomagala
utrjevati družbenoekonomski položaj in samostojnost vzgojno-izobraževalnih
zavodov ter poglobila in pospešila razvoj samoupravnih odnosov tudi znotraj
teh zavodov. Pri tem pa zakonski predlog še posebno poudarja vlogo in odgovornost družbeno-politični h skupnosti in skrb delovnih organizacij za dodatna
sredstva gospodarstva.
Tovarišice in tovariši poslanci! Ne bi podrobneje razlagal vsebino< posameznih določb novega zakonskega predloga in dopolnil, ki so predmet pismenih
poročil, temveč mi dovolite, da opozorim na novejše dopolnitve zakona, ki jih
je sprejel Izvršni svet na podlagi razprav v zadnjem času ah pa na predlog in
pobudo skupščinskih odborov.
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Nov 35. člen precizira obveznost občinskih skupščin do izobraževalnih skupnosti in določa natančneje, kdaj (mora republiška izobraževalna skupnost dati
dopolnilna sredstva. Dopolnjeno besedilo 35. člena in 8. točka 45. člena omogoča
proces usklajevanja pogojev izobraževanja v celotni republiki za osnovno in
srednje šolstvo. Republika je sedaj po zakonu dolžna sofinancirati srednje šolstvo. Novo zakonsko besedilo določa tudi uporabo enotnih meril za financiranje,
kar so posebno na razpravah v sindikalnih organizacijah prosvetnih delavcev
poudarjali kot osnovni pogoj za stabilen in enakopraven razvoj materialne
osnove izobraževanja. Vendar pa »tu ne gre za uvedbo uravnilovke, ki bi lahko
šolstvo le osiromašila in celo zmanjšala sredstva za šolstvo v celoti. Ne gre za
tako prelivanje sredstev, ki bi destimuliralo posamezne občine ali regije. Republika naj bi skrbela za enoten in smotrn razvoj vsega šolstva v Sloveniji in za
primerno materialno raven tudi tam, kjer tega občine ali področja s svojimi
sredstvi sedaj še ne zagotavljajo. Nadalje bo republika stimulirala napore posameznega področja, da samo poskrbi za boljše pogoje, kot pa jih bo določal
dogovorjeni republiški minimum. Zakon obvezuje republiško izobraževalno
skupnost, da določi enotna merila za delitev sredstev za izobraževanje, ki jih
bodo morale pri delitvi sredstev uporabljati vse izobraževalne skupnosti in na
poidlagi katerih bo tutdi republiška skupnost dopolnjevala sredstva tistim temeljnim skupnostim;, ki take ravni same ne bodo mogle doseči. Republiška
skupnost je tudi dolžna po 65. členu izdelati osnove za merila in pogoje za
dodeljevanje dopolnilnih sredstev temeljnim skupnostim najpozneje do 31.
decembra letos.
Nove spremembe poudarjajo stalnost virov financiranja izobraževalnih
dejavnosti s tem, da se sedaj v 28. in 29. členu predloga predvideva s posebnim
zakonom obvezno določanje najnižje stopnje občinskega prispevka za izobraževanje in najnižji delež občinskega davka od prometa blaga na drobno, ki
ga morajo občinske skupščine nameniti za izobraževanje.
Predlagatelj pa ni mogel upoštevati tako rekoč enotne zahteve slovenske
javnosti, da bi že sedaj sistemsko uredil stalnost virov, ki jih je doslej dajalo
gospodarstvo dodatno in prostovoljno za financiranje strokovnih šol. Sedanji
zakon ima glede tega v svojem 61. členu le prehodne določbe. Za uresničenje
te prehodne določbe bo torej potrebna še aktivna in organizirana zavzetost
skupščin družbenopolitičnih skupnosti, delovnih organizacij ter vseh družbeno-političnih organizacij, da ne bi neredno dotikanje sredstev iz teh dodatnih virov zaviralo delo in razvoj srednjega strokovnega šolstva. Nestalnost virov na tem področju lahko izpodkoplje in resno ogrozi družbenoekonomski položaj in samostojnost izobraževalnih zavodov.
Izvršni svet je v zadnjih letih, bodi sam bodi sporazumno z gospodarsko
zbornico in Zvezo sindikatov skušal doseči pri zveznih forumih take odločitve,
ki bi omogočile stalnost pri zajemanju dodatnih virov iz gospodarstva za strokovno šolstvo. Vsi ti predlogi pa so odpadli, ker za njihovo realizacijo Zvezni
izvršni svet ni dal soglasja, ker je hotel zaščititi gospodarske organizacije pred
dodatnimi obremenitvami v reformnih naporih.
Srednjeročni plan razvoja Jugoslavije predvideva delimitizaeijo prispevka
iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja najpozneje v letu 1968. Pri. tem
moramo poudariti, da ima SR Slovenija poseben položaj, kakršnega nima nobena
druga republika. Struktura šol druge stopnje je v naši republiki dokaj drugačna
kot v drugih republikah. Razmerje med 'številom gimnazij in številom drugih
srednjih šol je npr. v Sloveniji 1 : 4,8; v Hrvatski 1 : 3,3; v Srbiji 1 : 3,9; v Bosni
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in Hercegovini 1 : 2,2; v Makedoniji '1 : 3,2 in v Crni gori 1 : 2,9. Pri tem pa je
treba upoštevati, da je v drugih republikah med srednjimi Šolami več ekonomskih srednjih šol, kjer so stroški na učenca mnogo manjši kot v naših strokovnih,
predvsem tehničnih srednjih šolah. V druigih republikah gospodarstvo doslej ni
dajalo prispevka za srednje šole, v SR Sloveniji pa je dalo gospodarstvo lani
npr. okrog 6 mlrd S din, skupaj p sredstvi za druge namene izobraževanja pa
celo 9,5 mlrd S din. Za financiranje dejavnosti strokovnih šol in domov je prispevalo gospodarstvo v SR Sloveniji lani 62,8 lo/o, občinski proračuni pa le 12 °/o,
lastni dohodki šol pa so znašali 25,2 %. Realizacija finačnih načrtov medobčinskih skladov je bila 87,3 l0/o.
Pri zakonski ureditvi zajemanja dodatnih sredstev za strokovne šole v
smislu uvedbe obveznega 1 °/o prispevka od bruto osebnih dohodkov torej ne
gre za dodatno obremenitev gospodarstva, temveč samo za legaliziranje družbenega dogovora, ki se v naši republiki že nekaj let izvaja. Ne gre torej za
akcijo, ki bi imela nekontrolirane posledice zaradi delimitiranja prispevka
od osebnega dohodka zaposlenih, temveč gre za namensko zbiranje, kot doslej
za srednje strokovne šole, vendar zakonsko regulirano. Predlagam, da skupščina
podpre iniciativo Izvršnega sveta SR Slovenije, da se predloži Zveznemu izvršnemu svetu, naj na podlagi že obstoječega pooblastila da naši republiki
možnost, da lahko namensko za financiranje strokovnega šolstva za največ 1 n/o
zviša sedaj predpisani prispevek osebnega dohodka, iz delovnega razmerja v
vseh gospodarskih organizacijah Slovenije, če se za njih izreče več kot polovica
delavskih svetov. S soglasjem večine delovnih organizacij v SR Sloveniji bi bila
odločitev uzakonjena tudi na najbolj demokratičen način. Nov predpis bi lahko
predvideval tudi izjemne klavzule za tiste skupine ali panoge gospodarskih
organizacij, ki so bile zaradi objektivnih razlogov morebiti še posebej prizadete.
Če naj bi prispevek plačevale samo gospodarske organizacije in druge delovne organizacije, ki poslujejo kot gospodarske organizacije, bi bilo po približni oceni, na ta način zagotovljeno letno okrog 60 milijonov novih dinarjev,
kar globalno ustreza znesku, ki ga te organizacije sedaj prispevajo za financiranje strokovnih šol. Kot rečeno je bilo npr. zagotovljeno iz. tega vira 57,2
milijona novih dinarjev. Omenim naj še, da je tudi standard slovenskega šolstva
višji kot v drugih republikah, s čimer pa ne mislim trditi, da je previsok.
Po podatkih skupnosti jugoslovanskih univerz od aprila letos so znašali npr.
stroški po študentu za leto 1963 glede na jugoslovansko povprečje (indeks 100),
v Bosni 110, v Crni gori 79, na Hrvatskem; 133, v Makedoniji 63, v Srbiji 75, v
'Sloveniji pa 184. Torej, skoraj še enkrat toliko, kot znaša povprečje. Izdatki na
učenca v Jugoslaviji v šolskem letu 1965—1966 so znašali 88 466 starih dinarjev,
v SR Sloveniji pa 172 000 starih dinarjev. Bih so torej prav tako dvakratni.
Nedvomno je, da višja materialna raven zahteva in omogoča še hitrejši
razvoj in da je potrebno zato sredstva in skrb za šolstvo še bolj intenzivirati.
Hitrejša rast gospodarstva na višji ravni zahteva namreč večje in intenzivnejše
vlaganje v kadre, zlasti strokovne kadre.
Prehodne določbe v predlogu zakona, ki se nanašajo na financiranje strokovnih šol, obvezujejo občinske skupščine, da morajo letos zagotoviti za izobraževanje najmanj tolikšna sredstva kot v letu 1966 oziroma povečana za odstotek, za kolikor so se povečala celotna sredstva proračuna. Republika za letos
zagotavlja svoja dopolnilna sredstva temeljnim izobraževalnim skupnostim v
obliki dopolnilnih sredstev, ki jih je že zagotovila občinskim skupščinam, in
znašajo v celoti 5,3 milijarde starih dinarjev. Sredstva za izobraževanje, ki jih
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prispevajo občine, bi se lahko povečala letos poprečno za najmanj 9 %>, vendar
je pričakovati, da ibodo občine v letošnjem prehodnem obdobju vložile v
resnici še večje napore.
V republiškem proračunu so letois sredstva za redno dejavnost izobraževanja
povečana za 15,8 a/o. Republiška izobraževalna skupnost bo po 1. juliju imela
na razpolago še najmanj 300 milijonov starih dinarjev za investicijo pri tistih
temeljnih izobraževalnih skupnostih, kjer so občinske skupščine' že izpolnile
svoje dolžnosti in jim po določilih 35. člena še pripadajo dodatna sredstva za
izboljšanje pogojev izobraževalne dejavnosti.
Tovarišice in tovariši poslanci! Izpolnjeni zakonski predlog upošteva predloge razprave na najrazličnejših ravneh in v vseh krajih Slovenije. Vzgojna in
izobraževalna dejavnost dobiva s tem. zakonom izobraževalne skupnosti, ki omogočajo nadaljnje izgrajevanje samoupravljanja in hitrejše spreminjanje družbenih odnosov tudi na tem negospodarskem področju. Izredno pa je okrepljena
vloga republiške izobraževalne skupnosti kot usklajevalca celotne šolske politike v republiki. Zakonski predlog omogoča šolstvu, da bo financiralo svojo
dejavnost s stalnimi obveznimi viri in njihovo ločitev od proračunskih sredstev
družbeno-političnih skupnosti,. Z uspešnim zaključkom iniciative za zakonsko
zbiranje sredstev iz gospodarstva za strokovne šole bi bili viri za financiranje
celotnega šolstva urejeni izven proračuna. Hkrati bi se s tako dopolnitvijo
zakona omogočilo dolgoročno sistemsko urejevanje vsebinske in materialne
plati celotnega šolstva, predvsem pa primerno vključitev v reformne napore.
Predloženi zakon ne more biti drugačen, kot plod razmer in odraz problemov, s katerimi se naša družba danes ukvarja. Potrebna mu je živa in plodna
podpora vse javnosti, da bo lahko uresničen in da bo pripomogel k uspešnemu
reševanju razmer na področju vzgoje in izobraževanja. Široke razprave, ki so
zajele celotno slovensko javnost, dokazujejo, da zakonski predlog ini le plod
nekaj strokovnjakov s področja šolstva in zakonodaje. Če bo tudi njegovo uresničevanje imelo široko podporo vse javnosti, bo to vsekakor zadostno jamstvo
za hitrejše odstranjevanje težav, ki povzročajo še danes mnoge žolčne razprave.
1. julij ni več daleč. Nujno' je, da tako za občinske izobraževalne skupnosti,
kot tudi za republiško skupnost, čimprej izvršimo vse organizacijske, kadrovske
in administrativne priprave. Čimprej je potrebno imenovati iniciativni odbor,
poskrbeti za pripravo začasnih statutov, pripraviti ustanovne skupščine izobraževalnih skupnosti in njihovo, oblikovanje, postaviti regionalne organizacije
za financiranje srednjih šol, izdelati merila za financiranje posameznih zavodov,
v republiški skupnosti pa predvsem čimprej pristopiti k izdelavi splošnih meril
za dodelitev sredstev skupnosti in meril za dodelitev posebnih dopolnilnih
sredstev.
V skupščinah izobraževalnih skupnosti bodo odločali predstavniki javnosti
in prosvetni delavci. Izredno pomembno je, kako bodo izkoristili materialne in
organizacijske možnosti, ki jim jih daje novi zakonski predlog. Pri svojem odločanju se bodo morali prilagajati, sedanjim družbenim potrebam in interesom
posameznih področij, jih tvorno dopolnjevati in razvijati samoupravni sistem
in družbene odnose na področju izobraževanja. Povezati bodo morali razvoj
samioupravnih odnosov na področju izobraževanja z drugimi družbenimi odnosi,
bodisi v lokalni bodisi v republiški skupnosti. Uvajanje novega sistema financiranja in predvideno izgrajevanje gmotnih temeljev izobraževalne dejavnosti
odpira možnosti za uveljavljanje dohodkovnega sistema tudi na tem področju
negospodarske dejavnosti. Od pravilnega izbora predstavnikov nove izobra-
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ževalne skupnosti pa je predvsem odvisna realizacija novega zakonskega
predloga.
Predlagam zboru, da zakonski predlog sprejme in omogoči s tem prehod na
uresničevanje njegovih reformnih ukrepov.
'Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona sta obravnavala odbor
za prosveto in kulturo in zakonodajno-pravna komisija. Oba sta zboru dala
pismeni poročili. Ali želita poročevalca odbora ali komisije dati, še ustno obrazložitev? (Ne želita.) Če ne, prosim, da se poročevalec odbora izjavi o redakcijskih amandmajih zakonodajno-pravne komisije? (Se strinja.) Hvala lepa. Pričenjam razpravo. Besedo ima Magda Kočar.
Magda Kočar: Tovariš i ce in tovariši poslanci! Zakon o izobraževalnih
skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji je nedvomno napreden, saj zagotavlja samostojne vire financiranja prosvetni dejavnosti, jo s tem izloča iz proračuna in omogoča razvoj samoupravnega sistema
na tem področju. Čeprav ne gre zanikati truda, ki je bil vložen pri sestavljanju
tega zakona, še zlasti pa pri pripravi prečiščenega besedila zakona, vsem vendarle dolžna izraziti nekatere pomisleke, ki so se v razpravah na terenu po^ka?ale, predvsem o dvomu v uspešnost izvajanja zakona v praksi, ker ne
zagotavlja rešitve finančne situacije šolstva niti za tekoče leto niti je ne dokazuje v dovolj jasni meri za prihodnje leto in ker bo poslovanje izobraževalnih
skupnosti komplicirano in drago. Ko razpravljamo o tem, koliko nas šolstvo
stane in kolikoi nas bo še stalo, je pač nujno*, da ugotovimo', kakšno 'šolstvo
hočemo in moramo imeti, potem pa, da za potreben in nujen obseg izobraževanja tudi zagotovimo primerna in potrebna sredstva, ki bodo zadostna za materialne izdatke in za pokrivanje osebnih dohodkov prosvetnih delavcev tako,
da bo njihovo delo vrednoteno' v skladu z našimi splošnimi načeli o nagrajevanju po delu.
Čeprav v zadnjem času ugotavljamo piredimenzioniranost splošne potrošnje,
kakršne naše gospodarstvo ne zmore, pa mislim, da nismo posvetili hkrati s tem
problemom dovolj pozornosti razmerju med osebnimi dohodki v gospodarstvu
in družbenimi dejavnostmi, ki se financirajo prek proračuna. Pojavljajo' se
občutljiva vprašanja v zvezi s kriteriji doseganja osebnih dohodkov in načinom
ugotavljanja nagrajevanja po delu v raznih gospodarskih in negospodarskih
dejavnostih. Često prehajajo že v absurd zelo velike razlike, ki se kažejo pri
primerjanju kvalifikacijske strukture in doseženih osebnih dohodkov ene ali
druge dejavnosti.
Politika osebnih dohodkov je problem, ki vleče za sabo vrsto težav, ki se
bodo še povečale, če ga ne bom® rešili in če se vzporedno s tem ne bo rešilo
vrednotenje dela v posameznih dejavnostih,. Ne zagovarjam uravnilovke glede
osebnih dohodkov, vendar menim, da je za enako izobrazbo' tri, štiri ah pa še
večkratna razlika nedopustna, kajti take razlike ne izhajajo iz vrednosti opravljenega dela, temveč iz konjunktur nega položaja posamezne delovne organizacije
ali panoge. Čeprav ne negiram upravičenih razlik v osebnih dohodkih glede na
družbeno pomembnost posameznega dela v okviru iste kvalifikacijske strukture,
menim, da ima tako različno' vrednotenje dela za posledico' ne samo opravičeno
negodovanje, temveč tudi nepotrebne in celo resne politične zaostritve zlasti v
nekaterih dejavnostih. Te se je pokazalo zopet sedaj ob razpravi o predloženem
zakonu, in zaradi česar sem načelia in osvetlila ta problem, ki ga že tako vsi
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poznamo. Če npr. pogledamo celjsko občino, stanje leta 1962 pa označimo z
indeksom 100, potem je indeks osebnih (dohodkov v gospodarstvu v letu 1966
bil 304,4, v šolstvu pa 235,1, razlika je torej 69,3 v korist gospodarstva, kvalifikacijska struktura pa je v šolstvu v povprečju na ravni višje šole, dočim je
v gospodarstvu v povprečju verjetno komaj osnovnošolska.
Prosvetni delavci so upravičeno pričakovali, da se bodo uredili ti problemi
in materialno stanje v šolstvu z novim zakonom, vendar zakon ne zagotavlja
dovolj čvrstih virov financiranja.. Se naprej ostaja odprto vprašanje, kdo bo
kril razlike, ki nastajajo med stalnimi viri financiranja in potrebnimi sredstvi,
predvsem v tistih temeljnih izobraževalnih skupnostih, ki ne bodo prišle v
poštev peri dodeljevanju dopolnilnih sredstev. Na področju bivšega celjskega
okraja so delovne organizacije podpisale pogodbe za sofinanciranje srednjega
šolstva le za pol leta, češ po< sprejetju zakona, o financiranju vzgoje in. izobraževanja bo to urejeno z zakonom. Zakon pa tega ne ureja dovolj uspešno.
Zbiranje sredstev gospodarstva je bila doslej dolžnost vodilnih političnih
delavcev v občinah. Vendar se spričo težav, ki so pri tem zbiranju nastajale,
pojiavljajo vse češče, tudi s strani delovnih organizacij, zahteve po uzakonitvi
tega prispevka. iPo razgovorih s predstavniki raznih delovnih organizacij smatram, da uvedba obveznega prispevka v taki. višini, kakor dajejo sedaj delovne
organizacije sredstva prostovoljno, ne bi imelo bistvenega vpliva, na spremembo
materialne osnove gospodarstva, imelo pa bi bistven vpliv na materialno osnovo
šolstva, kjer bi bilo končano' s prosjačenjem za financiranje vzgoje naših otrok.
V gradivu za V. kongres Zveze komunistov Slovenije, ki je bil pred dvema
letoma, je bilo med drugim zapisano: »Prevelik del teh dejavnosti — mišljene
so družbene službe —■ je oprt samo na družbeno zavest upravi j alcev v gospodarskih organizacijah, komunah in republiki, medtem ko' zavest o potrebah
o razvitih družbenih službah in o družbenih funkcijah teh služb nasploh nima
ustrezne splošne družbene in materialne osnove. Dosedanja praksa v obravnavanju družbenih služib je pokazala, da njihovega položaja v družbi ni moč
rešiti s političnimi akcijami, usmerjenimi v rešitev posameznih problemov. V
samem družbenoekonomskem sistemu je treba dati družbenim službam pravo
mesto.« S predloženim zakonom je torej storjen prvi korak za sistemsko rešitev
tega problema, nakazanega, tudi že na V. kongresu.
Sredstva za dejavnosti, ki jih bo neposredno' financirala republiška izobraževalna skupnost, bodo izločena iz proračuna in bodo v celoti zagotovljena iz
republiškega prispevka iz osebnega dohodka, in iz udeležbe na republiškem
prometnem davku, sredstva za temeljne izobraževalne skupnosti pa niso v celoti
zagotovljena iz stalnih virov. Iz občinskih proračunov bi se morala letos brez
investicij in anuitet povečati sredstva za izobraževanja za 8,8 l0/o. Anuitete so
znašale lansko leto 904 milijone starih din, letos pa (bodo predvidoma večje in
bo treba iz občinskih proračunov zagotoviti tudi sredstva za to povečanje anuitete, nadalje za investicije za amortizacijo' in za 'dvoprocentno obvezno rezervo.
Torej bo treba sredstva za vzgojo in izobraževanje iz občinskih proračunov povečati za več kot 8,8
Vendar se noben občinski proračun ni povečal za toliko.
Poleg tega pa je tukaj še dodatna obremenitev za financiranje službe izobraževalnih skupnosti, ki s svojimi skupščinami in izvršnim odborom, zaradi nalog,
ki jih zakon nalaga, prav gotovo ne bo poceni.
Sredstva, ki jih prispevajo delovne organizacije, naj bi se povečala po predračunu, ki je nakazan v kvantifikaciji za letošnje leto, za približno' 10 °/o. Kakšen
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bo uspeh fakultativnega zbiranja povečanih sredstev, nam bodo pokazali že
naslednji meseci.
Za vse vrste družbenih potreb se sredstva gospodarstva zbirajo na osnovi
z zakonom predpisanih dajatev, le za financiranje vzgoje in izobraževanja tega
nismo mogli storiti, kakor da se ne bi zavedali, da je izobrazba vendarle osnovni
pogoj za nadaljnji razvoj človeka in s tem vzporedno celotne družbe in napredka.
' Vse to me je vodilo, da sem- predložila amandma za obvezno zagotavljanje
sredstev s strani delovnih organizacij. Vedela sem, da glede na določila zakona
o prispevkih in davkih občanov zaradi zveznega omejitvenega predpisa to v
republiki Sloveniji ni možno', vendar sem pričakovala, da bo Izvršni svet uspel
prikazati v federaciji specifičnosti stanja v Sloveniji in da bo na ta način
le možno uzakoniti ta prispevek. Druge republike namreč niso dajale iz teh
2Va '%>, ki so se šteli za materialne izdatke, sredstva za financiranje srednjega
strokovnega šolstva.
Ker pa predlagana rešitev ni mogoča, dajem nov predlog za eventualno'
uzakonitev zagotavljanja sredstev s strani gospodarskih organizacij. Gospodarska zbornica ima v smislu določila zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o združevanju in poslovnem sodelovanju v gospodarstvu (Uradni list SFRJ,
10/65) pravico1, da stopnjo prispevka določi za vsako leto posebej otočni zbor
oziroma skupščina zbornice, ki lahko predpiše redni in dodatni prispevek glede
na to, koliko sredstev je potreibno za izvedbo programa zbornice. Nimam namena sedaj razpravljati o smotrnosti obveznega ali neobveznega prispevka
zbornicam, niit ne o višini, in kvaliteti uslug, ki jih dajejo za dobljena sredstva,
vendar sem načela to zaradi tega, ker menim', da bi se morda prek takega načina
zbiranja sredstev kot je uveljavljen pri zbiranju sredstev za gospodarske zbornice, pa le dalo vsaj zia letošnje leto urediti obvezno zajemanje dopolnilnih
sredstev.
Prepričana sem, da bi delovne organizacije tako zakonsko obveznost sprejele z večjim razumevanjem, kakor pa bodo sprejele priporočilo skupščine.
S tako ureditvijo bi bila odpravljena negotovost financiranja srednjega šolstva
in končno s stalnim nadlegovanjem gospodarskih organizacij za prostovoljne
prispevke. Ker delovni kolektivi nimajo' radi, če se pogovarjamo z direktorji,
pravijo, uzakonite ta pri-spevek in 'bo v redu, samo ne nadlegujte nas več na
delavskih svetih s temi problemi.
Jasno je, da mera gospodarstvo, če sredstva daje, tudi povedati kakšne
kaidre potrebuje in da mora Skupščina SR -Slovenije povedati, katerih šol imamo
preveč. Tako reformirano1 šolstvo pa naj se vzdržuje potem tako, da se bodo
šolniki; v resnici lahko posvečali vzgoji otrok, ne pa, da se borijo za vsak dinar
za obstoj zavoda, na katerem delajo in za svoje osebne dohodke.
Res je, da je izobrazba naroda draga, toda dosti dražja je za celotno družbo
neizotoraženost, kar nam prav sedaj dokazuje reformno obdobje.
Nadalje, so pomisleki zoper komplicirano' in dragO' poslovanje izobraževalnih skupnosti. Res je, da daje zakon poudarek izobraževalnim skupnostim kot
novi samoupravni instituciji1 na področju prosvetne dejavnosti, vendar menim,
da bo tako veliko število izobraževalnih skuipnosti zahtevalo precejšen administrativni in strokovni aparat. Nikakor ne zanikam važnosti vloge, ki jo bodo
izobraževalne skupnosti odigrale na področju samoupravljanja v šolstvu, -vendar menim, da bi s tako komplicirano in drago samoupravno' institucijo počakali
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vsaj tako dolgo, da bi se nekoliko okrepila materialna baza šolstva. ■ Menim
namreč, da ne mere biti samoupr avl janje uspešno, če ni zanj ustrezne materialne osnove, pa oe je ideja še tako sprejemljiva. Vendar, ker zakon tako
mrežo teh samoupravnih institucij predvideva, bi bilo morda že sedaj, takoj
v začetku njihovega osnovanja, primerno racionalizirati službe v tem smislu,
da bi se vsaj za občine nekaterih področij organiziralo skupne službe. V teh
službah bi lahko bila zajeta analitična dejavnost, izdelava statutov in raznih
drugih normativnih aktov, dogovarjanje glede meril nagrajevanja in podobno.
To ne bi okrnilo osnovno zamisel o samoupravnosti temeljnih izobraževalnih
skupnostih, bila bi pa dosežena pocenitev financiranja te službe.
Kljub odprtim problemom, ki sem jih omenil in ki se še nakazujejo, smatram, da moramo zakon vendarle sprejeti in s tem omogočiti, začetek procesa
direktnega financiranja šolstva. Zakon sam bo, ko bo začel delovati, opozoril
na pomanjkljivosti, pokazala se bo potreba po nekaterih nujno potrebnih korekturah, katere bo treba sproti registrirati in vložiti napore, da bi se potrebne
dopolnitve izvršile še letos tako, da bi že v začetku prihodnjega leta omogočili
resnično stabilno financiranje izobraževanja in vzgoje.
Predsednik Tine Remškar: Da bi lahko sejo vodil, prosim, če bi se
vnaprej prijavili k razpravi. Besedo ima Milan Klemenčič.
Milan Klemenčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V sedemletnem perspektivnem programu razvoja šol je predvideno', da
bo v 7 letih zgrajenih 426 000 m2 šolskega prostora, to je 61 000 m2 na leto.
Po podatkih republiškega sekretariata za prosveto in kulturo smo dobili v letu
1964 v 'Sloveniji 18 novih -Sol, 11 šol je bilo dozidanih, 42 pa z večjimi adaptacijami usposobljenih za delo. Še bolj razveseljivi so podatki za leto 1965—1966.
V tem času je bilo zgrajenih 35 novih objektov, 14 šolam so dozidali potrebne
prostore, 48 so jih adaptirali. Tako je bilo pridobljenih okrog 100 000 m2 novih
površin. To je na pogled razveseljiva številka, ki pa izgubi nekaj svoje vrednosti, ko izvemo, da smo morali opustiti prav v teh letih zaradi dotrajanosti kar
20 o/o neustreznega šolskega prostora. Tako smo v resnici v šolah pridobili le
okrog 72 000 m'2 novih površin.
Poglejmo, kako je z uresničevanjem 7-letnega perspektivnega programa
razvoja šolstva, v smislu katerega bi v 7 letih bilo zgrajenih 426 000 m'2 površin.
Številke povedo, da akcija na tem področju ni potekala usklajeno s programom.
V nadaljnjih 4 letih bi namreč bilo treba zgraditi še 320 000 m2 novih površin
ali 80 000 m2 na leto. Hkrati s pripravami za organizirano gradnjo šol je bil
v sodelovanju z občinskimi skupščinami Leta 1965 izdelan kratkoročni prioritetni plan izgradnje šolskega prostora za leto 1965—66. Lani je Skupščina SR
Slovenije v smernicah družbenega plana zagotovila udeležbo republike in določila namenska sredstva za gradnjo šol. Izračunana je bila gornja meja investicij za gradnjo takšne šole, ki bo ustrezala pedagoškim normativom.
V ta namen je bilo predvidenih 3100 milijonov Š din, investitorji sami pa
so prispevali 2134 milijonov S din. Na tak način je bilo financiranih 11 šol, ki
so bile že v gradnji in jih je bilo treba dokončati, 7 šolskih stavb je bilo dozidanih, 15 pa zgrajenih na novo. Problemov zaradi" pomanjkanja šolskega prostora je brez dvorna še zelo veliko. Vsekakor je več kot jih je zajel minimalni
program najnujnejše gradnje, v katerem je zapisano, da bi bilo treba v letu
1966—67 zgraditi še 11 novih objektov, s 123 000 m2 površine. Ponovno velja
4
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ugotoviti, da je 'bila akcija organizirane gradnje šol v Sloveniji dobro zastavljena in da jo kaže nadaljevati, čeprav v letošnjem letu republika v ta namen
ni mogla izločiti posebnih sredstev.
Danes obravnavani predlog zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja
kot vemo ne rešuje vprašanja investicij v šolstvu. Tem bolj se mi zdi potrebno
danes aktualizirati vprašanje investicij v šolstvo z namenom, da v skladu
z materialnimi; možnostmi skušamo v letošnjem letu, predvsem pa v prihodnjih
treh letih vsaj delno realizirati sedemletni perspektivni program razvoja šol.
Podpiram sprejem, predloga zakona o izobraževalnih skupnostih in o< financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji, ker je odraz razvoja družbenoekonomskih odnosov na področju vzgoje in izobraževanja. Prosim in predlagam
skupščini, Izvršnemu svetu in ustreznim organom, da realizaciji izgradnje
sedemletnega perspektivnega razvoja šol posvečajo tudi v bodoče vsaj toliko
pozornosti, kot do sedaj, čeprav tega vprašanja osnutek sedanjega zakona ne
rešuje.
Predsednik Tine R e m š k a r : Besedo ima Marija Mesarič.
Marija Mesarič: *Svojo precej obširno razpravo želim omejiti spričo
diskusije, ki jo je že razvila tovarišica Magda Kočar, le na nekaj bistvenih
vprašanj.
Ne želim ponavljati dejstev, ki sem jih že s tega ali pa z 'drugega mesta
navajala v zvezi s problematiko financiranja strokovnega šolstva. Ta dejstva
so domala znana vsem in prav gotovo tudi predlagatelju zakona, o katerem
razpravljamo. Predsednik Izvršnega sveta je v svojem izvajanju dejal, da je
potrebna aktivna in organizirana zavzetost družbenopolitičnih organizacij prav
v tem pogledu. Sprašujem se, ali je doslej bila ta zavzetost pasivna, spričo
dejstva, da se strokovne^ šole že vsa leta borijo s težkimi finančnimi, problemi,
da je republiško' priporočilo, ki je bilo letos na tem mestu sprejeto, doseglo sila
neplodna tla, saj je strokovno šolstvo v takšnem stanju kot še ni bilo vsa zadnja
tri leta. Če upoštevamo dejstvo, ki je bito javnosti že posredovano1, samo za
področje medobčinskega sklada Ljubljane, da je bito doslej po dvanajstinah
zbrano le 56 '°/o sredstev za prvo trimesečje, če pa vključimo v izračun, še 4.
mesec pa le 31 °/o, vas vprašam, ali je možno z 31 lo/o obranih sredstev računati
na redno financiranje dejavnosti strokovnih šol s tega področja.
Ne vem, zakaj je vsa leta to področje deležno take mačehovske obravnave,
čeprav sem prepričana, in mi ni tuje, da je Izvršni svet podvzel primerne
ukrepe in predlagal, da bi se z zakonom to vprašanje dokončno uredilo. Mačehovsko obravnavo vidim v tem, da je ravno strokovno šolstvo- tisto, ki mora
biti izvzeto ali pa vedno na stranskem tiru. Financiranje vsega drugega šolstva
ta zakon pozitivno rešuje in mu daje možnosti za osnovni start, strokovno šolstvo pa ostaja še vedno prepuščeno milosti ali nemilosti, razumevanju ali nerazumevanju družbeno-poiitičnih, gospodarskih in drugih dejavnikov.
Uvodoma je bilo rečeno, da bi uzakonitev 1 l0/o prispevka rešilo ta problem.
Ce je to samo 1 ®/o, zakaj mora to breme nositi prav strokovno šolstvo. Želela
bi, da spričo stanja na tem področju, ki ga bo le težko popraviti tudi po sprejetju napovedanega zakonskega dokučila v letu 1968, da bi morda predlog, ki
je bil podan in ki ga namerava podpreti Izvršni svet, da bi se uzakonilo- zbiranje
1 '"/o sredstev od bruto osebnih dohodkov vseh gospodarskih organizacijah, da
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se zbiranje tega 1 %> prispevka razširi na vse bruto- osebne dohodke, ki so izplačani v naši republiki.
Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se
nihče.) Ce ne želi nihče besedo-, zaključujem razpravo o predloigu zakona. Glasovanje pa predlagam, da opravimo popoldne, ker se mora še sestati odbor za
presveto in kiulturo in proučiti vse amandmaje, ki so bih, predloženi v zvezi
s tem zakonom in zakonom o srednjem šolstvu in o tem. podati poročilo. Prosim
predsednika odbora, da v času opoldanskega odmora skliče sejo odbora. Nadaljeval bom ob 16. uri.
(Seja je bila prekinjena ob 13.40 in se je nadaljevala ob 16.05.)
Predsednik Tine Remškar: Nadaljujemo sejo Republiškega zibor a in
prosim predstavnika odbora za prosveto in kulturo, da da poročilo- o- amandmajih Prosvetno-kulturnega- zfo-ora k predlogu zakona o izobraževalnih skupnostih
in financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji.
Drago- Seliger: Tovarišice in tovariši poslanci! Rrosvetno-kulturni
zbor je sprejel 3 amandmaje, naš odbor jih je obravnaval in se strinja z njimi,
in sicer:
— k 35. členu, da se vstavi med tretjo in četrto alineo drugega -odstavka
nova tretja alinea: »— število šoloobveznih -otrok;«. To- je dopolnitev določila,
ki govori o kriterijih za dodeljevanje sredstev.
— k 50. členu, da se v drugem odstavku za besedo- se vključi besedilo:
»-od 1. 1. 1968. dalje«. Gre za problem oblikovanja obvezne rezerve, ki jo- morajo
imeti izobraževalne skupnosti in ki bi se po amandmaju pričela oblikovati šele
po predlaganem terminu.
-— k 65. členu, da se v tretjem odstavku za besedo »določiti« vključi, besedilo-: »enotne -osnove meril za financiranje dejavnosti izobraževalnih zavodov
in . . .« Gre za problem;, da se postavijo enotne osnove in merila za vsa sredstva,
ne samo za dopolnila, kot bi se razumelo- dosedanje besedilo.
Naš odbor se s predlaganimi amandmaji strinja in predlaga, da jih sprejmemo.
Predsednik Tine Remškar: Prosim predstavnika z-akonodajno-pravne
komisije, ah s-e -strinja z amandmaji. (Se strinja.) Zeli kdo razpravljati o predloženih amandmajih? (Ne javi se nihče.) Ce ne, dajem amandmaje na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko-.) Se je
kdo vzdržal? (Nihče.) Je -kdo proti? (Nihče.)
Dajem celotni zakona na glasovanje. Kdor je za predloženi zakon, naj
prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo pro-ti? (En poslanec dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog zakona o izobraževalnih
skupnostih in financiranju vzgoje in izobraževanja v SR 'Sloveniji.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, in sicer na Obravnavo in
sklepan j-e o predlogu za spremembo ustave.
4*
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Predlog ustavnih, amandmajev je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni
svet in za svojega predstavnika določil Mirka Žlendra. Po 166. členu ustave
SR Slovenije Republiški zbor najprej odloči o tem, aH vzame predlog za spremembo ustave v obravnavo v Pred odločitvijo Republiškega zbora o- tem vprašanju dajo< o umestnosti predloga za spremembo ustave mnenje zbori delovnih
skupnosti. Vsi zbori delovnih skupnosti Skupščine SR Slovenije so o tem vprašanju razpravljali ter da se vsi strinjajo, da je predlog za spremembo ustave
umesten. Svoje mnenje so Republiškemu zboru sporočili pismeno.
Predlog ustavnih amandmajev je v skupščini, obravnavala komisija za pro^
učitev predloga za spremembo ustave SR Slovenije, ki jo je Republiški zbor
izvolil na 43. seji in je ziboru predložila pismeno poročilo.
Pričenjam razpravo o tem, ali se' vzame predlog za spremembo ustave v
obravnavo. Ali želita predstavnika komisije oziroma Izvršnega sveta dati še
ustno svoje stališče, da se vzame predlog za spremembo ustave v obravnavo?
(Ne želita.) Ah želi kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Zato prehajamo na glasovanje o tems, ali se vzame predlog za spremembo ustave v obravnavo. Prosim,
kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)"
Ugotavljam, da je Republiški, zbor soglasno sklenil, da se vzame predlog
za spremembo ustave SR Slovenije v obravnavo.
Prehajamo na obravnavo in sklepanje o samem predlogu za spremembo
ustave, to je o ustavnih amandmajih.
Ali želi predstavnik Izvršnega sveta dati ustno obrazložitev? (Ne želi.) Ali
želi predstavnik komisije za proučitev predloga o spremembi ustave Socialistične republike Slovenije dati ustno obrazložitev. (Da.) Besedo ima dr. Marijan
Brecel j.
Dr. Marij an Brecelj : Tovarišioe in tovariši poslanci! Ko je Izvršni
svet predložil naši Skupščini predloge ustavnih amandmajev, je Republiški zbor
na svoji seji 22. marca tega leta imenoval posebno komisijo z nalogo, da prouči
predložene spremembe ustave SR Slovenije in dia poroča zboru o svojih stališčih in predlogih.
Komisija je to nalogo izvršila na svojih rednih sejah 29, marca in 12. aprila,
prav tako pa tudi1 na posebnih posvetih, ki jih je imela s predlagatelji in s
predstavniki družbeno-političnih organizacij ter strokovnih ustanov. Čeprav je
bil rok, ki ga je imela komisija na razpolago, razmeroma kratek, je vendarle
uspela vsestransko obravnavati in oceniti predlagane ustavne spremembe. 2e
v teku predhodnih razprav je bilo- doseženo polno soglasje med predlagateljem
in komisijo, tako glede vsebine, kakor tudi samega besedila predloženih ustavnih amandmajev.
Proti koncu prejšnjega leta se je odprlo v zveži s pomembnimi notranjimi
političnimi dogodki in v zvezi s pripravami za letošnje spomladanske volitve
vprašanje nekaterih sprememb in dopolnitev ustave. Razvoj je namreč pokazal,
da moramo izpopolniti skupščinski sistem v federaciji in urediti nekatera vprašanja razmejitve pristojnosti med zvezo in republiko. Tako v organih zvezne
skupščine kakor v vodstvih družbeno-političnih organizacij je bilo sprejeto
stališče, da je potrebno pristopiti k morebitnim spremembam ustave z vso
previdnostjo in po. .temeljitem preudarku ter po vsestranski presoji vsakega
predloga posebej. Predlogov je bilo več in raznovrstnega značaja, toda spre-
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membs v zvezni ustavi .so. se omejile le na tiste probleme iz prej omenjenih
področij, ki so (bili Zreli za presojo.
Predhodne razprave, ki so se vršile v naši republiki, so* pripeljale prav tako
do zaključka, da naj se spremembe posameznih določil republiške ustave omejijo' v načelu le na uskladitev s predvidenimi spremembami zvezne ustave. Izvršni svet naše skupščine je s svojim predlogom ustavnih amandmajev taka
stališča upošteval.
V vrsti predloženih petah amandmajev je najvažnejši in vsebinsko najpomembnejši prvi amandma, ki pomeni korak naprej v razvoju skupščinskega
sistema v Jugoslaviji. Ta ureja namreč vprašanje volitev, delegacije SR Slovenije za Zbor narodov Zvezne skupščine. Ustavne spremembe, ki jih je že sprejela zvezna skupščina, dajejo zboru narodov večji pomen ter tudi formalno
razširjajo njegovo kompetenoo kot samostojnemu predstavniškemu telesu v
zvezni skupščini.
'Gre tedaj za krepitev tistega člena v našem skupščinskem sistemu, ki
varuje enakopravnost jugoslovanskih narodov in utrjuje federacijo kot skupnost njenih republik. Dopolnitve zvezne ustave določajo, da volijo svojo delegacijo v Zbor narodov republiške skupščine kot celote, to se pravi poslanci
vseh petih zborov in ne več samo Republiški zbor. Način in pogoje izvolitve prepušča zvezna ustava republikam, ki naj se same odločijo* za najprimernejše
rešitve. In tu je osrednje vprašanje, katerega je bilo potrebno razrešiti.
Predlog Izvršnega sveta naše skupščine, predlog naše komisije, predologi
vseh štirih zborov delovnih skupnosti naše skupščine, ki so se do danes že
opredelili glede ustavnih amandmajev, je, da je za člana delegacije lahko* izvoljen vsak občan, ki ima splošno volilno pravico1, to se pravi, ne samo poslanec
republiške skupščine katerega koli zbora, ampak tudi vsak drug državljan, ki
ni član republiške skupščine. Ta sedanji predlog ni nastal brez polemičnih
razprav o tem, ali je prav, da razširjamo pravico članstva za delegacijo republike v Zboru narodov tudi na predstavnike, ki nimajo poslanskega mandata
v republiški skupščini.
Nasprotna stališča, to se pravi, da bi imela republiška skupščina pravico
izbirati delegacijo* samo iz vrst svojih poslancev, so se opirala na to-, da je
treba spoštovati načelo, da je le tisti član predstavniškega telesa, ki ima neposredni mandat v smislu obstoječega volilnega sistema, upravičen zastopati republiko v Zboru narodov zvezne skupščine.
Po temeljitejših in obširnih razpravah je prevladovalo mnenje, kakršnega
vsebuje predloženi amandma. V skladu z razvojem našega celotnega družbenopolitičnega sistema in posebej skupščinskega sistema moramo pri reševanju
tega vprašanja izhajati s stališča, da gre za delegacijo republike v federaciji
in da gre za funkcijo in odgovornost republiške skupščine kot vrhovnega predstavniškega organa suverenosti naroda in republiške državnosti. Vezati se
izključno le na poslanski mandat kot pogoj za sestavo* republiške delegacije, bi
po mnenju komisije zoževalo tako značaj same delegacije kakor tudi funkcijo
predstavniškega organa republike.
Predlog tedaj izhaja s stališča, da se pri izvolitvi republiške delegacije
v Zbor narodov zvezne skupščine v celoti uveljavi delegatski sistem, ki ustreza
že uveljavljenemu političnemu sistemu samoupravljanja v delovnih organizacijah in družlbeno-pohtičnih skupnostih in kateremu se bo* po vsej verjetnosti
v bodočem razvoju moral prilagoditi delno* še obstojieči klasični volilni sistem.
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Če tedaj republiška skupščina v takem svojstvu odloča o republiški delegaciji v federaciji, je v smislu odgovornosti najrazumljivejše in najčistejše to,
da brez kakršnihkoli omejitev izbere delegacijo, za katero meni, da je najboljša
in najsposobnejša zastopati interese republike. Tako izvajano' načelo1 delegatskega sistema omogoča tudi v praksi najustreznejše rešitve prav zato, ker ni
in ne more (biti v vsakem primeru najboljša rešitev taka, ki bi zadolževala
člana delegacije iz neposrednim poslanskim mandatom v republiški skupščini.
Iz teh razlogov se je zato komisija pridružila k predlogu amandmaja, da republiška skupščina preide pri volitvi delegacije v Zbor narodov zvezne skupščine
na tak delegatski sistem.
Predloženi amandma daje komisiji za volitve in imenovanja republiške
skupščine pravico predlagati, člane delegacije. Zastopali smo stališče, da je pravilno, da se ta funkcija predlaganja izvrši znotraj skupščinskega sistema, ker
gre pač za delegacijo republike. Ta skupščinski organ pa ima že po dosedanjih
predipisih širši značaj, ker so poleg poslancev člani te komisije tudi predstavniki
družbeno-političnih organizacij.
Predlog, da prav ta organ nastopi kot neposredni predlagatelj delegacije, je
tedaj še bolj upravičen. Komisija za volitve in imenovanja ima vso' možnost,
da se pri izvrševanju svojih nalog poslužuje posvetovanj s predstavniki raznih
organov in organizacij ter ustanov vse z namenom, da prihaja pred skupščino
s čimbolj, pripravljenimi in čimbolj utemeljenimi predlogi. Ta njena že dosedanja praksa bo v zvezi s tako pomembnimi važnimi predlogi kot je delegacija
za Zbor narodov zvezne skupščine še celo umestna.
V zvezi ;S predlagateljem delegacije je bila v prehodnih razpravah sprožena
misel, ali ne bi bilo prav vezati predloge na predhoden posvet z občinskimi
skupščinami. Prevladovalo je mnenje, da taki predhodni posveti ne glede na
morebitno kompliciranost samega postopka ne bi bili potrebni. To stališče je
utemeljeno že s samo funkcijo republiške skupščine, ki jo ima pri izvrševanju
takih svojih nalog, kakor je izvolitev republiške delegacije za Zbor narodov
zvezne skupščine. Potrebno< pa je poudariti še to, da so občinske skupščine z direktno izvolitvijo 280 poslancev vseh štirih zborov delovnih skupnosti republiške skupščine in s svojo odločitvijo1 o* kandidaturah poslancev Republiškega
zbora naše skupščine dejansko neposredno izročile vsem 400 poslancem republiške skupščine mandat za izvrševanje vseh pristojnosti, ki se priznavajo v
smislu ustave predstavniškim organom *SR Slovenije. Če sprejmemo tedaj tak
delegatski sistem', ki daje republiški skupščini polno legitimacijo volilnega telesa
za izvolitev republiške delegacije v Zbor narodov zvezne skupščine, priznamo
s tem, da so vse občinske skupščine v naši republiki tudi v tem pogledu to
legitimacijo potrdile.
V zvezi z izvolitvijo delegacij republike za zbor narodov določa amandma,
da imajo tisti člani delegacije, ki niso poslanci, pravico sodelovati pri delu
Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije. S tem se ureja vprašanje odgovornosti vseh članov delegacije v republiški skupščini, omogoča reševanje dolžnosti, ki jih imajo člani delegacije v Zboru narodov, ter se glede niih v principu
v celoti uveljavljajo odtnoisa, ki so v naši ustavi sprejeti za republiške poslance
glede njihovega položaja in sodelovanja v občinskih skupščinah.
Drugi amandma izpopolnjuje dosedanje ustavne določbe glede izvolitve in
razrešitve republiških sekretarjev, drugih republiških funkcionarjev in članov
ter organov upravljanja, sodnikov ustavnega sodisča, vrhovnega sodišča tei

44. seja

55

drugih republiških sodišč in republiškega javnega tožilca in to v tem smislu,
da daje pravico predlaganja skupščinskim organom Samim, to se pravi komisiji
za volitve in imenovanja. Izvršni svet zadržuje pravioo dati svoje mnenje, kadar
gre za izvolitev republiških upravnih organov in republiškega javnega tožilca
in pa pravico sprožiti postopek za njihovo razrešitev. Gre tedaj za tako izpopolnitev dosedanjega načina volitev in razrešitev, ki naj poudari samostojnost
in odgovornost republiške uprave, pri republiškem javnem tožilcu pa za spremembo v tem, da se iz prejšnje zvezne pristojnosti v celoti prenaša pravica za
izvolitev in raizrešitev republiškega javnega tožilca na republiško skupščino'.
Zvezna ustava je v pogledu pristojnosti za varstvo 'družbene in politične ureditve izpopolnjena s tem, da ta prej izključena kompetenca federacije pripada
sedaj federaciji in republiki in da si tedaj za to po'dročje delita odgovornost.
Na tej osnovi je tudi predlagan 3. amandma, ki. določa, da pravice in dolžnosti
varovati ustavno ureditev, državno varnost, izvršuje SR Slovenija v skladu
z zakonom.
Izvršni svet je predložil še 2 amandmaja, ki nista v zvezi s spremembami
zvezne ustave. Tu ne gre za rešitev nekih načelnih vprašanj, ampak le za jasnejšo oziroma praktičnejšo rešitev referenduma v občini in pa razpisa volitev
v Občinske skupščine. Pri občinskem referendumu je bila pomanjkljivost v sedanjem ustavnem besedilu, ker so v praksi nastajale nejasnosti, kakšna večina
je potrebna piri glasovanju o referendumu v občini. Zaito je bilo potrebno z
amandmajem prejšnji tekst ustave dopolniti tako, da o tem odloči zakon. Glede
volitev v občinske skupščine je enostavnejša in smotrnejša taka ureditev, da
jih razpisuje predsednik republiške skupščine, ker ima to pooblastilo že sedaj
za razpis volitev v republiško skupščino'. Iz povedanega je tedaj razvidno, da se
komisija v celoti, pridružuje predlogu, ki ga je dal z ustavnimi amandmaji
Izvršni svet, ker smatra, da je vseh 5 amandmajev potrebnih in upravičenih
ter da besedilo v celoti ustreza. Zato se v celoti pridružuje predlogu, da te
amandmaje Republiški zbor sprejme in razglasi.
Predsednik Tine Remškar: Pričenjam razpravo o predlogu ustavnih
amandmajev. Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker ugotavljam, da ne
želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo- na glasovanje.
Po 166. členu ustave SR Slovenije je sprememba ustave sprejeta, če sta
zanjo glasovali 2/s članov Republiškega zbora.
Prosim, kdor je za predlog ustavnih amandmajev, naj dvigne roko. (Vsi
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo- vzdržal? (Nihče.)
Ker je na današnji seji navzočih več kot 2/a članov republiškega zbora, in
ker so za predlog ustavnih amandmajev glasovali vsi poslanci, ugotavljam,
da 'so ustavni amandmaji sprejeti s potrebno večino, ki jo zahteva 166. člen
ustave.
Ker po zadnjem odstavku 166. člena ustave'SR Slovenije spremembo- ustave
razglasi Republiški zibor, bom1 glede na to, da so vsi zbori delovnih skupnosti
sporočili Republiškemu zboru, da se v celoti strinjajo tudi z vsebino predlaganih
sprememb in je tako izpolnjen pogoj iz 5. odstavka 166. člena ustave SR Slovenije, prebral odlok o razglasitvi spremembe ustave na današnji seja.
Na podlagi 6. odstavka 166. člena ustave SR Slovenije je Republiški zbor
na seji 20. aprila 1967 sprejel tale odlok: »Razglase se ustavni amandmaji, ki
jih je sprejel Republiški zbor Skupščine SR Slovenije na seji 20. aprila 1967.«
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Prehajamo na 29. točko dnevnega reda, in sicer na volitve in
imenovanja.
Najprej bomo obravnavali in sklepali o predlogu sklepa o določitvi števila
in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega sodišča v Murski Soboti.
Predlog sklepa je predložila komisija za volitve in imenovanja, Ali želi
predstavnik komisije dati k predlogu sklepa še ustno obrazložitev? (Ne.) Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče besedo,
dajem predlog sklepa na glasovanje. Prosim, kdor je za predlog sklepa, naj
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog sklepa o določitvi števila in izvolitvi sodnikov-porotnikov okrožnega sodišča v Murski, Soboti.
Prehajamo na obravnavo in sklepanje o predlogu sklepa o dopolnitvi republiške volilne komisije za volitve poslancev Skupščine SR Slovenije.
Predlog sklepa je predložila komisija za volitve in imenovanja. Ali želi
predstavnik komisije dati še ustno obrazložitev? (Ne.) Pričenjam razpravo.
Prosim, kdo želi besedo? (Nihče.) Ce ne želi nihče besedo, zaključujem razpravo
in dajem predlog sklepa na glasovanje. Prosim, kdor je za predlog sklepa, naj
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo reko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno razrešil Ivana Repinca, dr. Majdo Strobelj in dr. Ernesta Petriča funkcije člana republiške komisije za volitve
poslancev Skupščine SR Slovenije in imenoval za člane te komisije dr. Jožeta
Žabkarja, Traudi Klaidivair in Silva Šivica.
Prehajamo na obravnavo in sklepanje o predlogu sklepa o dopolnitvi republiške volilne komisije v Ljubljani za volitve odbornikov občinskih skupščin.
Predlog sklepa je predložila komisija zia volitve in imenovanja, Ali želi
dati predstavnik komisije še ustno poročilo? (Ne.) Pričenjam razpravo. Želi kdo
besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče besedo, zaključujem, razpravo in dajem
predlog sklepa na glasovanje. Prosim,, kdor je za predlog, naj dvigne roko.
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, d,a je Republiški zbor soglasno razrešil Ivana Repinca,, dr. Majdo Strobelj in dr. Ernesta Petriča funkcije člana republiške volilne komisije
v Ljubljani za volitve odbornikov občinskih skupščin in imenoval za člana te
komisije dr. Jožeta Žabkarja, Traudo Kladivar in Silva Šivica,
'Prehajamo na obravnavo' in sklepanje O' predlogu sklepa o imenovanju
predsednika in članov upravnega odbora cestnega, sklada SR Slovenije.
Predlog sklepa je skupščini predložila komisija za volitve in imenovanja.
Ali želi predstavnik komisije dati še ustno obrazložitev? (Ne.) Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče besedo, zaključujem razpravo in dajem predlog sklepa na glasovanje. Prosim, kdor je za
predlog sklepa, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo' roko.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno imenoval v upravni odbor
cestnega sklada SR Slovenije za dobo 4 let za predsednika Alojza Žoklja, ' za
člane Janeza Bukovca, Alojza Briškija, Staneta Gorjanca, Toneta Dobrajca,
inž. Lada Kotnika, Janeza Lanšoaka, Danijela Lepima. Ivana Marfcovčiča in
Viktorja Zupančiča. Za dobo dveh let za člane: Franca Baica, inž. Lojzeta Blenkuša, irž. Rudolfa Cimolinija, dr. Danila Dougana, Lada Košička, Antona Mravljaka, Rajka Novaka, inž. Iva Pinteriča, Draga Vončino in Franca Vrečarja.
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Komisija je predložila tudi sklep o ustanovitvi in imenovanju iniciativnega odbora za konstituiranje republiške izobraževalne skupnosti. Ali bo predstavnik komisije sklep še ustno obrazložil? (Da.) Prosim.
\
Viktor Zupančič: Tovarišice in tovariši poslanci! Komisija za volitve
in imenovanja 'Skupščine SR Slovnije predlaga republiškemu zboru Skupščine
SR Slovenije, da na podlagi 14. člena zakona o izobraževalnih skupnostih in
financiranju vzgoje in izobraževanj a v SR Sloveniji, ki smo ga sprejeli na
današnji seji, sprejme sklep o ustanovitvi in imenovanju iniciativnega odbora
za konstituiranje republiške izobraževalne skupnosti. Predlagam naslednje
besedilo sklepa:
Na podlagi 17. in 135. člena 5. alinee 152. člena ustave SR Slovenije ter v
zvezi s 5. odstavkom 14. člena o izobraževalnih skupnostih in financiranju
vzgoje in izobraževanja SR Slovenije je Republiški zbor Skupščine SR Slovenije na seji dne 21. 4. 1967 sprejel sklep o ustanovitvi in imenovanju iniciativnega odbora za konstituiranje republiške izobraževalne skupnosti.
1. Ustanovi 'se iniciativni odbor za konstituiranje republiške izobraževalne
skupnosti, ki, ima predsednika, tajnika in 9 članov.
2. Iniciativni odbori organizirajo priprave v skladu z določbami 15. in
16. člena zakona o izobraževalnih skupnostih in financiranju vzgoje in izobraževanja v Socialistični republiki Sloveniji konstituiranje republiške izobraževalne skupnosti.
3. V iniciativni odbor za konstituiranje republiške izobraževalne skupnosti
se imenujejo': za predsednika: Rudi Cačinovič, član Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije, za tajnika Mirko Tušek, predsednik sklada SR Slovenije za
šolstvo-, za člane: Geza Cahuk, podpredsednik republiškega odbora sindikata
družbenih služb Slovenije, Marjan Javornik, predsednik komisije za politično
delo- pri glavnem cdboru Socialistične zveze Slovenije, Boris Ldpužič, namestnik
republiškega sekretarja za presveto in kulturo, Bogomir Lužnik, direktor zavoda za šolstvo SR Slovenije, dva člana imenuje v iniciativni odbor univerza v
Ljubljani, dva člana imenuje v iniciativni odbor Gospodarska zbornica SR
Slovenije, enega člana pa imenuje v iniciativni odbor združenje visokih šolskih
zavodov Maribor.
Predsednik Tine Remškar: Slišali smo predlog sklepa in sestav odbora. Dajem predlog sklepa im sestav odbora v razpravo. Želi. kdo besedo?
(Nihče.) Če ne želi nihče besedo, dajem predlog sklepa in sestav odbora na
glasovanje. Prosim, kdor je za ta predlog, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da so bili v iniciativni odbor za konstituiranje republiške izobraževalne skupnosti, izvoljeni za predsednika Rudi Cačinovič, za tajnika Mirko
Tušek, za člana Geza Cahuk, Marjan Javornik, Boris Lipužič in Bogomir
Lužnik.
Prehajamo na 30. točko dnevnega reda,, in sicer na poslanska
vprašanja.
*
Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da odgovori na poslansko' vprašanje
Marije Ivkovič v zvezi z analizo o dosedanjih rezultatih podružbljanja zemlje
in v zvezi s sredstvi, zbranimi za izgradnjo' Skopja. Prosim tovariš Kobal.
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Sveto K o !b a 1 : Odgovoril bi samo na prvi del vprašanja, ker bo na drugi
del odgovoril tovariš Kržičnik.
Z analizo, katero omenja tovariši ca poslanka Marija Ivkovič, zaenkrat ne
razpolagamo, vendar bo bile izdelane dve vzporedne analize,- ki zajemata to
vprašanje, in sioer je republiški sekretariat za gospodarstvo izdelal analizo o
izkoriščanju proizvodnih kapacitet družbenega sektorja, v kateri so podrobno
obdelana tudi vprašanja izkoriščanja zemljiških kapacitet ter vprašanja, ki se
nanašajo na probleme pod razbijanja zemlje. Analizo je 9. 3. obravnaval odbor
za gospodarstvo pri Izvršnem svetu in se na podlagi njegovih pripomb pripravlja dodatni, tekst. Kolikor bi tovarišica poslanka želela dobiti to informacijo, ali; bi hotela informacijo skuipščina obravnavati, jo sekretariat lahko
predloži. Poleg te analize je bila 28. 10. 1966 izdelana v republiškem sekretariatu
za delo tudi informacija o zdravstvenem zavarovanju kmetov v SR Sloveniji,
v kateri se analizira stanje, tki je nastalo s sprejetjem novega zakona, in sicer
od 1. januarja 1966 dalje. Zlasti je zajeto vprašanje organizacije zdravstvenega
zavarovanja kmetov, krog zavarovancev, olbseg osnovnega zdravstvenega zavarovanja kmetov, financiranje in problematika financiranja zavarovanja ter deloma tudi problemi, na katere se nanaša vprašanje tovarišice poslanke. Republiški sekretariat za gospodarstvo pa ima v letošnjem svojem programu nalogo,
ki v celoti zajema problematiko, zajeto v poslanskem vprašanju. .Ta naloga je
postavljena za september in bo do takrat tudi izvedena.
(Predsednik Tine Remškar: Hvala! Ali je bilo na vprašanje odgovorjeno?
Marija Ivkovič: Če ta material obstoja, in če se poslancem lahko
da, potem, želim, 'da se pošlje vsem poslancem, ker ni to stvar samo naše občine,
temveč vseh občin.
Predsednik Tine R e .m š k a r : Material bomo pregledali in ga, kolikor
ustreza, poslali, vsem poslancem.
Prosim odgovor še na drugi del vprašanja.
Ermin K r žični k : Ta del vprašanja se glasi takole: »Ali lahko, pričakujemo poročilo o do sedaj zbranih sredstvih za izgradnjo Skopja in o dosedanji uporabi teh sredstev.«
Sredstva za izgradnjo Skopja se oblikujejo na osnovi določil zakona o
prispevkih v sklad za obnovo in graditev "Skopja za leto 1964 in zakona o
prispevkih za obnovo in graditev Skopja, ki velja za obdobje od 1. januarja 1965
do konca leta 1970. Prispevki, ki se plačujejo za obnovo in graditev Skopja, so
prispevek iz sredstev namenjenih za investicije po stopnji 2 '%>, dalje prispevek
iz sredstev za materialne izdatke splošne potrošnje po stopnji 2 %>, prispevek
iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja po stopnji 1% in prispevek izplačanega prispevka iz osebnega dohodka kmetijskih dejavnosti, samostojnega
opravljanja obrtnih in drugih gospodarskih dejavnosti ter samostojnega opravljanja individualnih storitev, ki se določajo po letnih osnovah tudi po stopnji
2 %. Po teh virih se zbirajo sredstva za graditev in obnovo Skopja.
V Sloveniji je bilo zbranih v letu 1964 7 milijard 879 milijonov S din, v
letu 1965 10 milijard 541 milijonov S din in v letu 1966 12 milijard 258 milijonov S din. Po posameznih virih so bila zbrana naslednja sredstva: Od pri-
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sipevka iz sredstev za investicije je bilo zbranih v letu 1964 2 milijardi 347 milijonov, v letu 1965 3 milijarde 392 milijonov in v letu 1966 3 milijarde 882 milijonov. Od prispevka od materialnih izdatkov splošne potrošnje je bilo zbranih
v letu 1964 620 mio, v letu 1965 740 mio in v letu 1966 666 mio. Od prispevka
iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja so sredstva pritekala takole: v
letu 1964 4 mlrd 520 mio, v letu 1965 6 mlrd 255 mio in v letu 1966 7 mlrd
553 mio. Od prispevkov iz ostalih osebnih dohodkov pa so bila zbrana naslednja
sredstva: 392 mio, 154 mio, 157 mio.
Namen in uporaba na ta način zbranih sredstev sta določena z zakonom
o skladu za obnovo in graditev Skopja ter dolgoročnimi in letnimi načrti za
uporabo sredstev tega sklada. Sredstva sklada se vplačujejo na poseben račun,
ki ga vodi služba družbenega knjigovodstva pri glavni centrali Narodne banke
Jugoslavije. Ta banka opravlja bančne posle v zvezi s sredstvi sklada. O
izvršitvi načrtov za uporabo sredstev sklada za obnovo in graditev Skopja
sprejema upravni odbor sklada zaključne račune, ki se predložijo v soglasje
zvezni skupščini.
Glede drugega dela vprašanja, in sicer glede praktične uporabe teh sredstev,
moram tovarišico poslanko razočarati, ker nam podatki o uporabi sredstev sklada
za obnovitev in graditev Skopja niso dostopni in zaradi tega ne morem dati
ustreznega odgovora. Odgovor na to vprašanje bi lahko dobili le od organov
zvezne skupščine. Predlagam, da se ustrezno vprašanje posreduje poslancem
zvezne Skupščine.
Predsednik Tine Remškar: Ali je bilo na vprašanje odgovorjeno?
Marija I v k o v i č (iz klopi): Z odgovor sem delno zadovoljna, prosim
pa, če se lahko prek poslainca zvezne skupščine postavi vprašanje glede uporabe
sredstev, zibranih za izgradnjo Skopja, v zvezni skupščini.
Predsednik Tine Remškar: Prosim še predstavnika Izvršnega sveta,
da odgovori na drugo poslansko vprašanje Marije Ivkovič v zvezi z izvajanjem
nacionalizacije lokalov.
Franc Kutin: Poslanka Republiškega zbora tovarišica Marija Ivkovič
je postavila tole vprašanje: »Ali obstaja možnost in kakšna, za odpravo očitnih
krivic, ki so bile storjene pri izvajanju nacionalizacije lokalov.« Odločbe, s
katerimi so bili po zakonu o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih
zemljišč iz leta 1958 nacionalizirani poslovni prostori, se lahko1, če tudi so že
pravnomočne, razveljavijo ali spremenijo s privolitvijo ali na zahtevo stranke
po 264. členu zakona o splošnem upravnem postopku. Podani morajo biti le
predpisani pogoji, to je privolitev tistih, ki so na podlagi, odločbe pridobili kakšno
pravico, to so npr. občine, nadalje pogoj, 'da sprememba odločbe ne nasprotuje
zakonu o nacionalizaciji, pri poslovnih prostorih bi to pomenilo, da njihova
površina ne sme biti večja od 70 m2, in končno, da se s tem ne krši pravica
koga drugega. Npr. pravica gospodarske organizacije po zakonu o sredstvih
gospodarskih organizacij.
Razen tega se po zakonu o splošnem upravnem postopku pravnomočne
odločbe lahko odpravijo, razveljavijo' ali spremenijo še z drugimi izrednimi
pravnimi sredstvi, na primer na zahtevo javnega tožilca za varstvo zakonitosti,
ob pogojih, ki jih določa zakon za obnovo postopka in ob pogojih za odločanje
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po nadzorstveni pravici, vendar pa so zahteve za uveljavljanje teh izrednih
pravnih sredstev vezane na določene roke.
Za izdajo denacionalizacijskih odločb so pristojni občinski upravni organi,
pristojni za premoženjsko pravne zadeve, republiški sekretariat za pravosodje
in občo upravo ali pa zvezni sekretariat za finance, glede na to-, kdo je izdal
prejšnjo odločbo, s katero je bilo o nacionalizaciji meritorno odločeno.
Pravna možnost za odpravo eventualnih neustreznih nacionalizacijskih odločb je torej podana in se teh pravic občani tudi poslužujejo.
Predsednik Tine Remškar: Ah je na vprašanje odgovorjeno? (Da.)
Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da odgovori na vprašanje skupine poslancev Janka Markiča, Rada Pušenjaika, Ivana Lužovca in Lojzke Doltar.
Sveto Kob al : V letu 1966 je republiška skupščina sprejela' tri zakone,
na podlagi katerih .se združujejo sredstva za financiranje izgradnje elektroenergetskih objektov. S sredstvi, zbranimi po teh zakonih, bi vključno z udeležbo, ki jo v letu 1966 še zagotavljajo poslovne banke z območja SR Slovenije,
PO' pogodbah iz leta 1963, ter z delno uporabo sredstev republike za investicije v
gospodarstvu v letu 1966, zagotovili potreben obseg vlaganj v energetske objekte, ki naj zagotovijo kritje potreb električne energije do leta 1970.
V letu 1966 je bilo zagotovljenih in porabljenih za financiranje izgradnje
elektroenergetskih objektov 216,7 milijona novih dinarjev iz naslednjih virov:
usmerjena sredstva republike 19,4 milijona, finančni krediti poslovnih bank
po pogodbah iz leta 1963 35 milijonov, sredstva splošne gospodarske banke
17 milijonov, udeležba jugoslovanske investicijske banke 68,9 milijona N dinarjev, sredstva zbrana po> zakonu o obveznem deponiranju določenih sredstev
podjetij za proizvodnjo in prenos električne energije 41,7 milijona, po zakonu
o dopolnilnih sredstvih za financiranje elektroenergetskih objektov v letu 1968
do 1970 34,7 milijona N dinarjev.
Sredstva zbrana za energetiko^ so bila uporabljena za izgradnjo posameznih
objektov takole: toplarna Ljubljana 49,7 milijona N dinarjev, termoelektrarna
Trbovlje 52,3 milijona N dinarjev, hidroelektrarna Srednja Drava I 106,8 milijona N dinarjev, 220-kilovoltno prenosno omrežje 7,9 milijona ali skupaj 216,7
milijona N 'dinarjev.
Priliv sredstev za financiranje energetike je bil v letu 1966 v glavnem na
predvidenem nivoju. Do večjega izpada je prišlo le pri sredstvih republike za
investicije v gospodarstvu ter pri udeležbi jugoslovanske investicijske banke.
Po zakonu o usmeritvi sredstev republike za investicije v gospodarstvu je
bilo predvideno, da bi iz tega vira usmerjali za izgradnjo' energetike okoli
43 milijonov N dinarjev. Izračun razpoložljivih sredstev republike za investicije v gospodarstvu je temeljil na prilivu anuitet od kreditov, ki so bili v
preteklih letih odobreni iz sredstev odpravljenega republiškega investicijskega
sklada ter iz odpravljenih okrajnih investicijskih skladov, katerih sredstva so
bila z odlokom o prenosu sredstev odpravljenih družbenih investicijskih skladov prenesena na poseben račun republike.
Ker se v letu 1966 zaradi, sporov, ki so jih sprožile posamezne poslovne
banke, ki so pred sprejetjem navedenega republiškega zakona opravljale s
sredstvi okrajnih investicijskih skladov, pri višjem gospodarskem oziroma ustavnem sodišču, sredstva teh skladov še niso prenesla na račun republike, je nastal
pri teh sredstvih začasno primanjkljaj za okoli 27 milijonov N dinarjev. Ta
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izpad se bo pokril v letu 1967, kolikor bodo že v tem letu rešene pritožbe.
Poseben problem so* predstavljala že v letu 1966 sredstva jugoslovanske investicijske banke. Po sklenjenih pogodbah bi morale tranše v letu 1966 znašati
80 milijonov N dinarjev. V mesecu oktobru so bile tranše znižane na 77,1 milijona N dinarjev, dejansko vplačilo: v letu 1966 pa je znašalo 69 milijonov N dinarjev. Kolikor bi se jugoslovanska investicijska banka pridrževala razmerij
med vlaganji iz njenih ter iz decentraliziranih sredstev, bi morala v tem letu
zagotoviti namesto 69 milijonov N dinarjev okoli 74 milijonov N dinarjev. To
kaže, da je bil v tem letu njen delež v skupnih vlaganjih za 5 milijonov N dinarjev manjši od pogodbeno dogovorjenega.
Na podlagi razpoložljivih! podatkov ocenjujemo, da bo na osnovi zako^
nov zbrana za financiranje energetike v letu 1967 naslednja sredstva: iz 4,5 fl/o
prispevka od investicij za financiranje energetike 100 milijonov N dinarjev in
iz deponiranih sredstev podjetij za proizvodnjo in prenos električne energije
56 milijonov N dinarjev.
Medtem ko se giblje prikazani priliv sredstev iz 4,5 % prispevka od investicij v okviru predvidevanj, pa bo priliv cd sredstev podjetij za proizvodnjo
in prenos električne energije manjši od predvidevanj.
Pri sestavljanju bilance virov in izdatkov za izgradnjo energetskih objektov se je računalo, da bi znašal prispevek elektrogospodarstva v letu 1967 okoli
70 milijonov N dinarjev. Pričakovani izpad teh sredstev je posledica delitve
celotnega dohodka, ki so ga izvršili proizvodno-prenosna podjetja za leto 1966.
Po zaključnih računih so ta podjetja vnesla v poslovni sklad le okoli 27 milijonov N dinarjev ali 16% manj: kakor po* zaključnih računih za leto 1965,
čeprav so v letu 1966 veljale nove višje prodajne cene vse leto, v letu 1965
pa le zadnjih pet mesecev. Primerjava rezultatov gospodarjenja proizvodno
prenosnih podjetij z rezultati gospodarjenja v celotnem gospodarstvu kaže, da
bi bila v proizvodno prenosnih podjetjih sredstva poslovnega sklada lahko za
okoli 50 milijonov 'dinarjev večja od realiziranih, če bi ta podjetja v povprečju
realizirala približno enaka povečanja v posameznih kategorijah stroškov osebnih
dohodkov in sredstev skupne porabe kakor jih je realiziralo ostalo gospodarstvo.
Občuten izpad sredstev, ki, naj bi jih po zakonu deponirala proizvodno
prenosna podjetja pri banki za financiranje novih objektov, bo vsdkakor nujno
vplival na dinamiko* zgraditve teh objektov v letu 1967. Splošna gospodarska
banka, ki kreditira izgradnjo* energetskih objektov, še ni določila tranš za
leto 1967. O tem bo razpravljal njen izvršni odbor v ponedeljek dne 24. 4. 1967.
Na zakasnitev pri določanju tranš za leto 1967 so vplivali tudi nerazčiščeni
odnosi, z jugoslovansko investicijsko banko*, ki je svojo udeležbo* za leto 1967
sporočila šele 18. tega meseca.
Višino* sredstev, ki naj bi jih za financiranje elektroenergetskih objektov
v SR Sloveniji v letu 1967 prispevala jugoslovanska investicijska banka, je ta
prvič sporočila splošni gospodarski banki z dopisom z dne 1. marca 1967. Iz
dopisa je razvidno, da bi bil njen delež v letu 1967 le 13 milijonov, namesto
pogodbeno določenih tranš v višini 65 milijonov novih dinarjev. Na podlagi
intervencij in razgovorov predstavnikov skupščine, splošne gospodarske banke
z jugoslovansko investicijsko banko in zveznimi organi, je jugoslovanska investicijska banka svojo odločitev spremenila in je dne 18. 4. 1967 spročila splošni
gospodarski banki novo višino udeležbe, ki. bo znašala 46 milijonov novih
dinarjev aH 33 milijonov več od prvotno predvidenega deleža. Čeprav so nove
tranše jugoslovanske investicijske banke še vedno nižje od pogodbenih, pa pri-
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kazano povečanje omogoča nadaljevanje gradnje vseh energetskih objektov,
vendar pa bo v letu 1967 nujna dodatna udeležba poslovnih bank, predvsem pa
čimbolj racionalna potrošnja vseh proizvodno prenosnih podjetij, da bi tako
pokrivali delni izpad sredstev jugoslovanske investicijske banke, predvsem pa
izpad sredstev proizvodno prenosnih podjetij iz poslovnega sklada po zaključnih
računih za leto 1966.
V tej smeri deluje tudi splošna gospodarska banka in skuša doseči, dodatne
aranžmaje s poslovnimi bankami in proizvodno prenosnimi podjetji, kar naj bi
omogočilo določitev takih tranš za vsak posamezni energetski objekt, ki še
omogoča racionalno izgradnjo, zaradi vseh navedenih razlogov in problemov,
ki so se javljah na začetku leta 1967, še tudi ni bila sklenjena pogodba med
republiko in splošno gospodarsko banko v smislu 8. čl^na zakona o zagotovitvi
dopolnilnih kreditnih sredstev za dokončanje elektroenergetskih objektov v izgradnji, s katero bodo podrobneje urejena vprašanja namena in načina uporabe
zbranih sredstev.
Predsednik Tine Rernškar: Prosim, ali je bilo na vprašanje odgovorjeno-?
Janko M ar kič: Tovarišice in tovariši poslanci. Grupa poslancev, ki
je postavila vprašanje financiranja izgradnje elektroenergetskih objektov za
leto 1967 v SR Sloveniji, se s takim odgovorom ne more zadovoljiti. Danes je
že 20. april in investitorji še nimajo nobenih zagotovil, da bodo- dobili določena
sredstva od jugoslovanske investicijske banke in in splošne gospodarske banke.
Obstoja torej določena negotovost in bojazen, da se bo celotna zadeva glede
financiranja v letošnjem letu zavlekla, čeprav govori resolucija o izvajanju
gospodarske politike v letu 1967 naslednje: »Republika bo s pogodbo, ki jo bo
sklenila s splošno gospodarsko- banko-, na podlagi določb zakona o dopolnitvah
in kritju sredstev za financiranje elektroenergetskih objektov, zagotovila kontrolo nad izvajanjem investicijskih del na energetskih objektih ter nad trošenjem
za to razpoložljivih sredstev, zbranih na podlagi republiških zakonov.«
Trenutno-, kolikor poznam situacijo, vemo, -da je konservacija take gradnje
ko-t je recimo Drava I. nemogoča, ker bo samo konservacija stala 6 milijard.
Zaradi tega predlagamo, da bi s-e s strani Izvršnega sveta podvzeli vsi ustrezni
ukrepi, da se financiranje čimprej uvede.
V imenu grupe p-oslancev želim, da bi poročilo-, ki. ga je -dal predstavnik
Izvršnega sveta, dobili, pismeno in obenem predlagam, da bi vprašanje politike
financiranja investicij v elektroenergetske objekte na področju SR Slo-venije
obravnaval Republiški zbor na eni; izmed prihodnjih sej. Ta predlog dajejo
po-leg mene še naslednji poslanci,: Lojzka D-olta-r, Ivan Lužovec, Atena Ulrih,
Štefan Novak, Slava Pter-ger, J-ože Szabo-, Jelka Firbas, Ludvik Pušnik, Jože
Laznik, Viktor Seiitl in Zlatko- Kova-čič. Prosim poslance, da bi ta predlog
podprli.
Predsednik Tine Remškar: Prosim Izvršni; svet, da pošlje poslancem,
ki so vprašanje postavili, pismeni odgovor obenem pa prosim, -da -da predstavnik
Izvršnega sveta mnenje o predlogu skupine poslancev.
Sveto Ko bal: Izvršni svet je skupščini že nameraval predložiti informacijo o financiranju elektroenergetskih objektov. Material je že v običajnem
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postopku, ki se začne z ustrezno 'diskusijo v pristojnih forumih. Tudi s svoje
strani podpiram iniciativo poslancev, ker smatram, da - bi bilo potrebno širše
razpravljati o tej problematiki.
Predsednik Tine Remškar: Hvala. Dajem predlog zboru v obravnavo.
Se strinja zbor s tem predlogom. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko-. (Vsi
po-slanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog sprejet.
Odrejam pol ure odmora.
(Seja je bila prekinjena ob 17. uri in se je nadaljevala ob 18.15.)
Predsednik Tine Remškar: Prehajamo na usklajevanje zakona o
srednjem šolstvu.
Zboru sporočam, da je Prosvetao-kulturni zfoor sprejel amandmaje, ki, jih
je predložil naš odbor za prosveto in kulturo. Amandmaje ste dobili pismeno.
Prosim, >da o amandmajih najprej razpravljamo, potem pa glasujemo. Ima
kdo pripombe k amandmajem? (Ne javi se nihče.) Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce
ne, zaključujem razpravo in dajem amandmaje na glasovanje. Kdor je za, naj
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo' vzdržal? (Nihče.)
S tem ugotavljam, da je bil predlog zakona o srednjem šolstvu sprejet v
enakem besedilu v obeh zborih.
Preden bi zaključil zadnjo sejo' v takem sestavu, mi dovolite, da se vsem
poslankam in poslancem našega zbora najtopleje zahvalim za njihovo- prizadevanje in za ves trud, ki so ga vložili v delo našega Republiškega zbora in s
tem pa tudi v delo naše skupščine kot celote. Hvala lepa!
S tem je 44. seja Republiškega zbora zaključena.
(Seja je bila zaključena ob 18.17.)

GOSPODARSKI ZBOfi

40. seja
(18. aprila 1967)

Predsedoval: Leopold Krese,
predsednik Gospodarskega zibora
Začetek seje ob 9.05.
Predsednik Leopold Krese: Tovarišice in tovariši poslanci! Priče'njem 40. sejo Gospodarskega zlbora Skupščine SR 'Slovenije.
Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Uroš Rupreht, Riko Jerman, Vladimir
Klavs, Mimica Alt, Dragica Rome, inž. Drago Kolar in Štefan Karba, bodisi
zaradi službene odsotnosti ali pa zaradi bolezni. Ugotavljam, da je zbor
sklepčen.
Naši seji prisostvujejo: član Izvršnega sveta Milan Vižintin, pomočnik
republiškega sekretarja za finance Jože Tepina, pomočnik republiškega sekretarja za gospodarstvo inž. Stojan Šuibic, svetovalec sekretarja Izvršnega sveta
za zakonodajo Janez Smidovnik, predsednik upravnega odbora cestnega sklada
Alojz Zokalj, predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije Andrej Petelin, predstavnika združenega podjetja za PTT promet dr. Alojz Skulj in Jože Dobnik,
predstavnik kreditne banke Ljubljane Bronislav Vrhunc, predstavnik mestne
hranilnice ljubljanske Ciril Lendavšek in direktor komunalnega zavoda za
socialno zavarovanje Ljubljana Lev Kovačič, kot član komisije za proučevanje
hrani lništva.
Predlagam, da zbor odobri, da gostje sodelujejo v razpravi. Glede na prejeto
gradivo predlagam, da sprejmemo dnevni red, ki je bil naveden v vabilu, in
sicer:
1. odobritev zapisnika 39. seje Gospodarskega zbora;
2. obravnava predloga za spremembo ustave SR Slovenije;
3. obravnava poročila o delu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za
leto 1966;
4. razprava o problematiki hranilništva;
5. obravnava in sklepanje o potrditvi statusa cestnega sklada SR Slovenije;
6. obravnava in sklepanje o soglasju k rebalansu finančnega načrta cestnega
sklada SR Slovenije za leto 1967;
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7. obravnava in sklepanje o potrditvi programa cestnega sklada SR Slovenije za vzdrževanje in rekonstrukcijo cest v obdobju. 1967—1970, in
8. poslanska vprašanja.
Pripominjam, da je zbor že na prejšnji seji imel na dnevnem redu. predlog
ustavnih amandmajev. Komisija za proučitev predlogov o spremembi'ustave SR
Slovenije pa je predložila nove amandmaje. Zato mora o njih Gospodarski zbor
ponovno razpravljati.
Zeli kdo spremembo dnevnega reda? (Ne javi se nihče.) Ce ne, ugotavljam,
da je dnevni red sprejet in odobren. Obveščam zbor, da je odbor za proučevanje
zakonskih in drugih predlogov razpravljal o predlogu zakona o regionalnem
prostorskem planiranju in o predlogu zakona o urbanističnem planiranju in
posredoval Republiškemu, in Organizacijskemu zboru svoji poročili in stališča.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 39. seje Gospodarskega zbora, ki ste ga prejeli skupaj z vabilom. Ali
ima kdo kakšno pripombo k zapisniku? (Ne javi se nihče.) Ker ni pripomb,
ugotavljam, da je zapisnik soglasno odobren.
Pričenjam 2. točko dnevnega reda. K tej točki, dnevnega reda
ste prejeli predlog ustavnih amandmajev in predlog sklepa o umestnosti predloga za spremembo ustave SR Slovenije.
Izvršni svet je k tej točki dnevnega reda določil za svojega predstavnika
svetovalca sekretarja Izvršnega sveta za zakonodajo Janeza Smidovnika, ki bo
obrazložil predlog ustavnih amandmajev. Prosim tovariša Smidovnika, da da
obrazložitev.
Janez Šmidovnik : Sklicujem se na pismeno poročilo.
Predsednik Leopold Krese: Se poslanci zadovoljujete s tem stališčem. (Poslanci se zadovoljujejo.) Hvala lepa!
Začenjam razpravo o predloženih ustavnih amandmajih. Kdo želi besedo?
(Ne javi se nihče.) Pred glasovanjem o umestnosti za spremembo- ustave opozarjam tovariše poslance, da je predlog sklepa formuliran tako, da se odrekamo
pravici, ki. jo daje 5. odstavek 166. člena ustave SR Slovenije, ki se .glasi: »Ce
najpozneje v 15 dneh po sprejemu ustave najmanj 3 zbori delovnih skupnosti
sporočijo Republiškemu zboru, da ne soglašajo :s spremembo ustave, se da
sprememba na referendum.« To se pravi, če danes sprejmemo predložene
amandmaje, so sprejeti, ko jih sprejme tudi Republiški zbor, in o njih ni mogoče
več razpravljati.
Ima kdo kako pripombo, ah drugačno stališče? (Ne.) Hvala lepa! Če se
nihče ne priglasi k besedi o predloženih amandmajih, dajem pismeno obrazložene amandmaje na glasovanje. Kdor je za, naj dvigne roko? (Vsi poslanci
dvignejo rokoi.) Je kdo< proti? (Nihče.) Hvala. Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da so predloženi amandmaji k Ustavi Socialistične republike
Slovenije sprejeti.
Pričenjam 3. točko dnevnega reda, tO' je obravnavo poročila o
delu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za leto 1966.
5
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[Razen poročila, ki ga je predložil Izvršni svet, ste kot gradivo prejeli tudi
poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora,
ki je predložil pismeno poročilo. Kot predstavnik Izvršnega sveta sodeluje pri
tej točki dnevnega reda član Izvršnega sveta Milan Vižintin. Želi tovariš Vižintin
dati še ustno obrazložitev? (Ne.) Hvala lepa!
Pričenjam razpravo o poročilu Izvršnega sveta. Se kdo javlja k besedi?
(Ne.) Če nihče ne želi razpravljati o poročilu, predlagam, da zbor poročilo o
delu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za leto 1967 odobri. Prosim,
kdor je za odobritev tega poročila, naj dvigne roko. (Vsi poslanci, dvignejo
roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Hvala lepa.
Ugotavljam, da je poročilo Izvršnega sveta odobreno.
Pričenjam 4. točko dnevnega reda, to je razpravo o problematiki
hranilništva.
Za to razpravo je pripravila delovna skupina poslancev in drugih strokovnjakov posebno poročilo, ki, ste ga prejeli skupaj z vabilom. V poročilu je analizirano stanje in predviden razvoj hranilništva v naši republiki. Kot predstavnik Izvršnega sveta prisostvuje pri tej točki dnevnega reda pomočnik republiškega sekretarja za finance Jože Tepina. Zeli morda predstavnik delovne
skupine dati še ustno poročilo? Besedo ima tovariš Živič.
Ivan Živič: Tovarišice in tovariši poslanci! V odsotnosti predsednika
delovne skupine tov,ariša Ruprehta dodajam v imenu delovne skupine še nekaj
misli, preden bomo razpravljali v hranilništvu in kreditiranju občanov.
Dne 20. 12. 1966 je predsednik Gospodarskega zbora imenoval delovno skupino poslancev Gospodarskega zbora z nalogo, da prouči problematiko- hranilništva in kreditiranja občanov. Delovno skupino so sestavljali poslanci: Uroš
Rupreht, Ivan Živič, Štefan Karba, Franc Zaviršek in Miran Glušič, ter kot
strokovna sodelavca Ciril Lendavšek, direktor mestne hranilnice in Leo Kovačič. Gospodarska zbornica SR Slovenije je za svojega predstavnika v delovni
skupini določila tovariša Lojzeta Zamernika. Na enem od sestankov delovne
skupine je sodeloval tudi predstavnik republiškega sekretariata za finance Jože
Tepina.
Delovna skupina je razpravljala o tej problematiki na treh sestankih. Sestavila je poročilo o problematiki hranilništva in kreditiranja občanov, ki vsebuje
tudi predloge za rešitev nekaterih vprašanj, ki jih je obravnavala delovna
skupina. Člani delovne Skupine so poročilo z zaključki soglasno sprejeli. Delovna
skupina je v razpravah opozorila, da je hranilništvo pomembna gospodarska
dejavnost, posebno v pogojih gospodarske reforme, ko so vsa prosta denarna
sredstva, ki ne izhajajo izi emisije, za družbo in gospodarstvo posebej pomembna.
Ukrepi gospodarske reforme so v precejšnji, meri vrnili zaupanje občanom
v trdnost dinarja, kar se seveda odraža v številu in obsegu hranilnih vlog. To
posebej velja za našo> republiko, kjer je bilo npr. v februarju lanskega leta
67,240 S din hranilnih vlog, letos februarja pa že 110,484 milijarde S din ah za
64 »/o več. Vendar še zdaleč niso izkoriščene vse možnosti, da se te vloge še
povečajo, saj je po nekaterih cenitvah samo v Sloveniji še okrog 70 milijard S dinarjev, ki jih občani ne hranijo^ v bankah.
V razpravah so člani delovne skupine .opozorili na številne pomanjkljivosti
in na načelno nerešene probleme, ki ovirajo nadaljnji razvoj hranilništva. De-
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lovna skupina je zavzela nekatera načelna stališča, ki naj bodo izhodišče sestavljalcem republiškega predpisa o> hranilno-kreditni službi, ki se sedaj pripravlja.
Delovna skupina je opozorila na neustrezno organizacijo hranilno-kre-ditne službe,
na nesprejemljivo stanje pri poštnih hranilnicah, na izredno pomembno, vendar
popolnoma neustrezno1 in nestimulativno devizno poslovanje in varčevanje
sredstev občanov ter posebej na stanje pri kreditiranju občanov, kjer so občani
pri razvijanju svojih družbeno priznanih in pomembnih gospodarskih dejavnostih v neenakopravnem položaju.
Delovna skupina je ugotovila, da je večina sedanjih neustreznih ureditev
posledica zveznih predpisov. Delovna skupina se je zavzela za njihovo- spremembo in pri tem ugotovila, da je treba predpise uskladiti z družbeno- sprejetimi načelnimi stališči, predvsem s stališčem zvezne resolucije o temeljih gospodarske politike za leto 1967 (Ur. 1. SFRJ 1/67), ki pravi, da je treba spodbujati
varčevanje, posebno pri individualnih proizvajalcih in usmeriti porabo- teh sredstev v izpopolnjevanje materialne osnove njihovega poslovanja. Delovna skupina
se je odločno zavzela, da se del sredstev upo-rabi tam, kjer so bila zbrana.
Kot sem že -omenil, je delovna skupina sprejela nekatere zaključke. Vsi
zaključki so pomembni, vendar bi želel opozoriti predvsem na naslednje: Zagotoviti je treba tako organizacijo- hranilniške in kreditne službe, ki bo- delovnega
človeka pritegnila k vlaganju in mu to- službo tudi približala. Postopno j-e treba
hrahilniško kreditno službo organizirati tak-o, da bo enotna in čimbolj samostojna. V tako organizacijo je treba vključiti tudi hranilno- kreditne odseke pri
kmetijskih zadrugah. Uveljaviti ie treba načel-o-, da ima vsak o b čan - v a r č e v a 1 ec
pravico- do kre-dita. Poslovne pogoje za najemanje kreditov naj d-oločijo banke
v skladu s svojo- poslovno- politik-o, krediti naj bodo kratkoročni in ob materialnih jamstvih, ki jih postavijo banke. Administrativno favoriziranje ali omejevanje občano-v pri najemanju kreditov je treba odpraviti.
Čim tesneje je treba povezati hranilniško in kreditno službo- in pri tem
uveljaviti -načelo-, naj se sredstva hranilnih vl-o-g uporabljajo- predvsem, tam,
kjer so bila zbrana. Omejiti je treba administrativno usmerjanje, oziroma ga
oelo povsem odpraviti, poudariti pa poslovnost.
Sedanje stanje na področju deviznega varčevanja občanov in poslovanje
z devizami občanov ne ustreza ciljem dolgoročne ekonomske politike. Zato- je
treba devizne predpise liberalizirati, poslovne banke pa stimulirati za čimbolj
učinkovito o-rganiz-acijo devizne hranilne -službe ter tako vključiti v gospodarski
obtok pomembna devizna sredstva občanov. Predvsem je treba odpraviti restrikcije glede vlaganj zasebnih deviz; v banke in glede razpolaganja s temi sredstvi,
vlaganja -deviz v banke s strani občanov pa je treba stimulirati tudi z ustrezno
obrestno mero.
Potrebno je, -da si pristojni republiški organi prizadevajo, da se sedanji
zvezni predpisi, ki ovirajo nadaljnji pospešeni razvoj hranilniške službe in
kreditiranje občano-v, spremenijo in uskladijo z gornjimi ugotovitvami in da se
v skladu z njimi tudi usmeri bodoča p-o-litika in predpisi na tem- področju.
Ustrezni republiški predpis o hranilni in kreditni službi naj Izvršni svet čimprej
predloži Skupščini SR Slovenije.
V imenu delovne skupine predlagam Gospodarskemu zboru, da o poročilu
in predlaganih zaključkih razpravlja in jih sprejme.
Predsednik Leopold Krese: Ali želi besedo tovariš Tepin-a? (Ne želi.)
Morda tovariš Vižintin? (Ne želi.)
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Pričenjam razpravo o poročilu. Protsim, da se prijavite .k razpravi. Vabim
tudi goste, da razpravljajo. Besedo ima tovariš Bronislav Vrhunec.
Bronislav Vrhunec: Tovariši poslanci! Dovolite, da se udeležim te
raziprave. Ker sem bil vabljen, smatram za svojo< dolžnost, da vas spomnim, na
dejstvo, ki se mu moramo predvsem zahvaliti za uspešno zbiranje prostih denarnih sredstev državljanov. V mislih imam organizacijske priprave in. ukrepe
denarnega zavoda Slovenije, ki je s svojimi strokovnjaki takoj po osvoboditvi
pripravil uspešno likvidacijo 644 hranilnic in posojilnic. Ta likvidacija je bila,
kot je nekje že ugotovljeno, zgodovinsko dejstvo, edinstveno v Evropi, ki je
omogočilo uspešno reformo na področju valute, zlasti pa na področju denarnega varčevanja. Ko se bodo začele ustanavljati nove hranilnice, bi bilo- zelo
koristno, da proučimo gradiva denarnega zavoda 'Slovenije in komisije za likvidacijo kreditnih zadrug, ki je delovala vse do leta 1948.
Drugo dejstvo, ki ga tudi ne smemo pozabiti, je, da je ukrep o priznanju
23 °/o revalorizacijskih obresti utrdil zaupanje pri državljanih v hranilniško
službo. V svetu se že poraja ideja, da bi se z določenimi obrestmi zadržala
realna vrednost hranilnih vlog. Tak ukrep bi utrdil pri prebivalstvu zaupanje
do dinarja, seveda pa bi to družbo1 tudi nekaj stalo.
Pri vsem tem pa ne moremo iti mimo uspešne in učinkovite propagande
bank, ki je v veliki meri doprinesla, da so hranilne vloge v Sloveniji tako
uspešno v porastu.
To so ti trije faktorji, ki so nam omogočili, da danes lahko gremo bolj
smelo v razširitev naše hranilne službe. Danes imamo v Sloveniji 530 enot,
kjer lahko varčevalec položi svoj denar, in sicer: 64 enot poslovnih bank, 90
hramlno-kreditnih oddelkov in 476 pošt.
Poročilo ugotavlja, da bi bilo treba postopoma urediti enotno hranilno
službo. Ravno v času, ko vi razpravljate o modernizaciji hranilništva, pa v
Beogradu svet bank proučuje predlog Narodne banke, ki predlaga, da se na
hranilne vloge uvede obvezna rezerva. Osvojitev tega predloga bi zelo škodovala hranilništvu. Opozoriti vas moram, da bi bili, če se ta predlog osvoji, vsi
naši napori, o smeri krepitve denarnega varčevanja zaman.
Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Franc Zaviršek.
Franc Zaviršek: Tovarišice in tovariši poslanci! V zvezi s problematiko hranilništva in kreditiranja občanov bi se dotaknil konkretne oblike varčevanja, to je varčevanja in kreditiranja občanov za stanovanje. Seznaniti vas
želim z dosedanjimi rezultati in nekaterimi problemi, ki jih je treba urediti na
tem področju. Varčevanje za stanovanje se je pri nas šele pričelo, saj imamo
šele nekaj 1000 teh varčevalcev. V svetu pa je to že ustaljena oblika z dolgoletno tradicijo, saj imajo zahodne dežele že okoli 30 milijonov varčevalcev. S
tem varčevanjem so pričele naše banke po stanovanjski reformi, ki je postavila
osnovno izhodišče, da postane stanovanje postopoma predmet osebne potrošnje.
S tem smo bistveno spremenili sistem, ki je veljal pri nas 20 let, ko je za
stanovanje skrbela družba in je bilo stanovanje dobrina splošne porabe. Na
področju stanovanjskega gospodarstva smo uveljavili še vrsto drugih sprememb, od revalorizacije družbenega stanovanjskega fonda in novih stanarin do
precejšnjih sprememb v sredstvih in gospodarjenju s stanovanji.
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Ni moj namen, da bi govoril o vseh teh problemih, pač pa bi lahko ugotovil,
da bomo imeli v skladu z novo- stanovanjsko politiko v bodoče dvoje vrst
stanovanj: lastniška in najemniška. Ce ni družba več tista, ki naj bi imela
skrb za stanovanje, je v skladu z načeli stanovanjske reforme stanovanje
potrošno blago, za katerega naj v bodoče več prispeva sam stanovalec. S tem
pa pospešujemo oziroma podpiramo osebno lastnino stanovanja.
Podatki o gradnji stanovanj v letu 1966 kažejo, da smo v Sloveniji precej
spremenili strukturo stanovanj v smeri lastniškega stanovanja, saj je porastlo
število dograjenih lastniških stanovanj v letu 1966 za 37 °/o, število nedograjenih pa za okoli 26%». Navedeni podatki kažejo, da je pripravljen naš občan
precej prispevati za stanovanje, če pa upoštevamo še hranilniško tradicijo v
Sloveniji, potem lahko ugotovimo', da bo varčevanje za stanovanje pri nas
uspelo. To so ugotovile tudi poslovne banke, ki so.uvedle nov sistem varčevanja
za stanovanje, povezano s. posojilom. Bistvo tega sistema je v tem, da dajejo
vsakemu varčevalcu pravico do posojila v določenem odstotku na privarčevani,
znesek v odvisnosti od dobe varčevanja. Značilnost tega varčevanja je v tem,,
da dobi posojilo' vsak občan, ne glede na poklic in zaposlitev. Nekatere banke v
Sloveniji so šle pri tem še naprej, saj lahko pri njih varčuje in dobi. posojilo
vsak občan, ne glede na kraj, kjer namerava kupiti in graditi stanovanje. Te
banke so tako posegle izven bivšega območja odpravljenih stanovanjskih skladov in so s tem prelomile prejšnji princip teritorialnosti pri poslovanju bank.
V skladu s to spremembo imamo v 'Sloveniji nekaj sto varčevalcev iz drugih
republik, nekaj pa tudi takih, ki začasno prebivajo v inozemstvu. Tako smo imeli
konec leta 1966 v Jugoslaviji okoli 3500 varčevalcev. Od tega v Sloveniji 3088.
Do> konca marca je število varčevalcev v Sloveniji naraslo že na 4530, ali 95%
v vsej državi. V Sloveniji je najbolj uspešna kreditna banka in hranilnica v
Ljubljani, ki jih je imela konec marca 3044 ali 2/s v vsej Sloveniji. Če torej
primerjamo število 4530 varčevalcev s predvidevanjem, da bi v Sloveniji zgradili letno okoli 10 000 stanovanj, potem ugotovimo, da bo šel razvoj v smeri
naraščanja lastniškega stanovanja. Dosedanji rezultati kažejo, da varčuje večina
varčevalcev za nakup stanovanja in, da je manj takih, ki varčujejo za individualno gradnjo, ker ti raje kupujejo gradbeni material, ki mu cene še vedno
rastejo. Zaradi tega varčujejo varčevalci tudi na zelo kratke roke. Skoro
V3 jih varčuje na dobo 1 leta, V3 na dobo 2 let in V3 na 3 leta in več.
Porast cen je osnovni problem varčevanja za stanovanje. V letošnjem letu
se zaradi ukrepov gospodarske reforme cene že stabilizirajo, vendar nek porast
še obstaja. Pirav bi bito, da bi zagotovili varčevalcu razliko v obrestih vsaj v
višini porasta cen. Predlagano je bilo, da bi se v ta namen porabil del bančnih
obresti ali del anuitet odpravljenega republiškega stanovanjskega sklada. Vprašanje je, kako bi mogla družba sicer intervenirati, ko ugotavljamo npr., da v
nekaterih zahodno evropskih državah daje država premijo' varčevalcem v višini
od 20 do 35 °/o od privarčevanega zneska, poleg raznih drugih davčnih olajšav.
Naslednji problem je v tem, da mora občan, ki je varčeval za stanovanje,
nositi dvojno breme: mesečni obrok za posojilo banke in svoji delovni organizaciji, ter prispevek za vzdrževanje skupnih prostorov, če kupuje stanovanje
v stavbi, s katero gospodari stanovanjsko podjetje. Menim, da bi bilo treba
urediti status individualnih lastnikov v takih stavbah. Stanovanjska podjetja
bi morala s primernimi, prispevki stimulirati, ne pa preprečevati nakup stanovanj v lastnini občana. Koliko problemov je na področju deviznega sistema,
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vidimo tudi pri varčevanju za stanovanje. Banke so uvedle za občane, ki varčujejo devize, stimulacijo z nekoliko višjim zneskom posojila. Od tako zbranih
deviz pa ne ostane bankam ničesar. Banke delajo le uslugo družbi. Banke dobivajo iz inozemstva precej pisem naših občanov, ki želijo varčevati v devizah.
Ko pa ti zvedo za bančne pogoje, se odločijo drugače in svoja devizna sredstva
raje naložijo ali potrošijo v inozemstvu.-Na tem področju bi lahko zbrali precej
deviz. Zato pa bi bila potrebna stimulacija v obliki deviz za poslovne banke,
ki bi dajale dosti ugodnejše pogoje varčevalcem v devizah. Seveda bi morali
urediti tudi organizacijo takega varčevanja preko tujih bank v inozemstvu,
kot sta že uredili Grčija in Turčija.
Pri stanovanjskem varčevanju smo torej šele na začetku. Mnenja sem, da
je tudi pred poslovnimi bankami precej nalog, saj bo treba ta sistem, dopolnjevati in ga poenostaviti. Banke bodo sčasoma morale preiti na varčevanje za
stanovanje, ne pa samo na varčevanje za posojilo. Poleg tega bodo morale iskati
tudi razne druge oblike. Banke bodo morale iskati primeren način zavarovanja
posojila, po<enostaviti pa bo treba bančno tehniko ter spremeniti vrsto1 predpisov. Pri tem mislim predvsem na predpise, ki urejajo lokacijo, gradbena
dovoljenja in drugo dokumentacijo, ki jo mora varčevalec zbrati pred črpanjem
posojila, postopek na sodišču in tako dalje. Le na ta način borno olajšali trnovo
pot občana, ki si želi lastnega stanovanja.
Navedel sem nekaj primerov, katere je ugotovila tudi delovna skupina
poslancev in jih predlagala v rešitev z zaključki, katere ste dobili v materialu.
Hvala lepa!
Predsednik Leopold Krese: Besedo ima Andrej Petelin.
Andrej Petelin: Tovariši poslanci! Dotaknil bi se le vprašanja varčevanja pri naših kmetih in obrtnikih. To vprašanje so razni organi v zbornici
že večkrat obravnavali. Ugotovljena je bila tudi posebna komisija z namenom,
da spremlja razvoj hranilništva v kmetijskih in gozdarskih organizacijah ter
v obrtništvu.
Naše razprave so bile podobne zaključkom, ki so danes pred nami. Ocenjeno
je bilo stališče, da je treba postaviti hranilništvo na čim širšo osnovo^ in da ima
vsak varčevalec pravico tudi do kredita. Res je, da je pozitivno namensko
varčevanje, kot so ga organizirale kreditne banke, ki na ta način aktivirajo
določen del sredstev, s katerimi razpolagajo občani, vendar sodimo, da je nujno
potrebno omogočiti tudi kratkoročno gotovinsko kreditiranje, kot to ugotavlja
poročilo.
Naša komisija za hranilno' kreditno službo je večkrat obravnavala položaj
hranilne in kreditne službe v kmetijskih in gozdarskih organizacijah. Ta služba
zlasti v gozdarskih organizacijah do nedavnega še ni bila organizirana. V zadnjem času pa se tudi tu intenzivno pripravljajo, da organizirajo svojo- hranilno
službo. Znano je, da je ta služba bila že v preteklosti precej razvita v našem
kmetijskem zadružništvu, ko so imele naše kmetijske zadruge na tem področju
razmeroma velike uspehe. Vendar se je spričo položaja, v katerem se je znašlo
kmetijsko zadružništvo, ta služba precej zanemarila. Danes ima ta služba le
minimalna sredstva, če jih primerjamo z ostalimi hranilnimi sredstvi., ki jih
imajo varčevalci v bankah. Teh sredstev je le okoli 4 do 5 milijard dinarjev,
vendar točnega podatka ni. Mreža za zbiranje hranilnih vlog pa je zelo razšir-
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jena. Če računamo, da imamo v Sloveniji okrog 100 kmetijskih organizacij, je
pri vsaki organizaciji 3—5 zbirnih mest. Ta mreža je torej sposobna, da zajame
tudi del tistih sredstev, ki še niso zajeta v 'bankah, hranilnicah in hranilno
kreditni službi. Te hranilno kreditne službe so se razvile iz prejšnjih hranilno
kreditnih zadrug, ki so bile razširjene zlasrti na Primorskem. Kmetijska zadruga
Vipava ima še danes zbranih več kot 400 milijonov hranilnih vlog. Omeniti
moram še kmetijski kombinat Žalec, ki razpolaga s 700—900 milijoni dinarjev
hranilnih vlog. To pa so že sredstva, s katerimi se da marsikaj napraviti, če
se bodo vlagala v neposredno kmetijsko proizvodnjo.
Veliko prizadevanj je bilo doslej za ureditev hranilno kreditnih služb v
kmetijskih in gozdarskih organizacijah. Ugotovili smo, da imajo' varčevalci
veliko zaupanje v svoje kreditno hranilne službe celo takrat, ko se je razpravljalo, ali naj' se tem, varčevalcem priznajo revalorizacijske obresti in ni bilo
gotovo, če se bodo te obresti priznale. Upam, da se take nestimulativne razprave
na tem področju ne bodo več ponovile. Podpirati moramo težnje samih varčevalcev, da se ta hranilniška služba prilagodi bančnemu sistemu in da bodo
na ta način zbrana sredstva služila predvsem za pospeševanje kmetijske proizvodnje. Taka varčevalna in kreditna politika bo še bolj spodbudila zasebne
kmetijske proizvajalce in obrtnike, da bodo svoja lastna prosta sredstva vlagali
v denarne zavode in s tem krepili njihov kreditni potencial. Prav iz tega
razloga je treba podpreti teze republiškega zakona o hranilno kreditni službi,
ki jih je pripravil republiški sekretariat za finance in proračun. Ta zakonski
predlog naj bi se obravnaval v skupščini, saj ga podpirajo ne samo naša komisija, temveč tudi vse kmetijske, gozdarske organizacije in v,zadnjem času tudi
obrtništvo.
V razpravi o tem zakonu smo zagovarjali misel, da naj bo njegova vsebina
kar najbolj široka. Izhajali smo iz sedanjega stanja, ker sodimo, da ne bi bilo
umestno, da prekinemo z že obstoječo tradicijo in ustanavljamo1 nove organizacijske oblike. V hranilno kreditne službe naj bi se vključevali vsi občani, ki
žive na vasi, te službe naj bi zajele tudi prahranke vzajemnih pomoči, šolskih
blagajn itd. S tako široko zasnovo bi lahko oživili mnoge oblike varčevanja, ki
so se v preteklosti že razvijale, a smo jih na žalost zanemarili in pozabili.
Ugotoviti pa moram, da pri samih kmetijskih organizacijah doslej ni bilo
velikega zanimanja za zbiranje sredstev. Te organizacije namreč niso mogle
zbranih prihrankov plasirati kot kredite zasebnim proizvajalcem, če pa so zbrale
več sredstev, kot so jih rabile za lastna obratna sredstva, so jim bile v breme,
ker so morale zanje plačevati obresti. Precej je bilo takih kmetijskih organizacij,
ki so se zadovoljile le s 100 milijoni privarčevanih sredstev, kar je bilo nad
tem zneskom pa so obravnavale kot mrtev kapital, ki jim je v breme. Le malo
je bilo takih organizacij, ki so prosta sredstva vezala pri kreditnih bankah.
V gradivu je pozitivna ugotovitev, da ni naša naloga samo kreditirati
kooperacijo, ampak ustvariti pogoje zanjo. Naj omenim podatek iz študije
kmetijskega inštituta Slovenije, ki je na podlagi svojih analiz ugotovil, da je
za preusmeritev povprečne slovenske kmetije v valovitih in v gorskih predelih
potrebno najmanj tri do šest milijonov dinarjev, če želimo organizirati tržno
proizvodnjo in zagotoviti tak življenjski standard, ki ga danes že mora imeti
kmečka družina. 2e z dosedanjimi sredstvi so posamezne kmetijske organizacije
marsikaj naredile. Na Primorskem so na primer obnovile vinograde in sadovnjake, obnovljeni so bili nasadi hmelja v Savinjski dolini itd. V teh predelih
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je čedalje večje zanimanje za hranilno* kreditno službo, ker zbrana sredstva
služijo za (povečanje proizvodnje. V tem pa vidimo zaenkrat edini realni vir
sredstev za kooperacijo kmetijske proizvodnje.
Že resolucija iz leta 1964 je nakazala, naj tudi poslovne banke zagotovijo
sredstva za kooperacijo v kmetijstvu. Toda po dveh letih ustreznega predpisa —
in sredstev še ni. V mislih imamo kreditiranje za nakup kmetijskih strojev za
razne manjše agromelioracije. Bančna sredstva so na razpolago le za pitanje
živine, za vzrejo brojlerjev, delno za opremo in krmila. Kreditnih sredstev pa
ni za intenzifikacijo proizvodnje na kmetijskih obdelovalnih površinah. Kreditira se lahko le tisto, kar se pripelje od drugod. Tak režim pa le podražuje
kooperacijsko proizvodnjo.
Povedati moram tudi, da kmetje zahtevajo1, 'da dobijo kredite pod enakimi
pogoji, kot ostali državljani, ki so zaposleni v družbenem sektorju gospodarstva.
To misel in zahtevo so poudarili tudi zastopniki kmečkih proizvajalcev na
glavnem odboru Socialistične zveze, ko so ugotavljali, da bodo prevzeli nase
večja bremena za zdravstveno zavarovanje le, če se jim omogoči večja proizvodnja s pomočjo kreditov. V nasprotnem primeru bi kmetijska proizvodnja
zaostajala, kmetje pa novih bremen ne bodo zmogli.
Ko smo obravnavali vprašanje formiranja hranilno kreditnih zadrug z
zastopniki obrtnikov so ti to idejo pozdravili, ker vidijo v tem možnost, kreditiranja storitve obrti in njene modernizacije. Ta možnost pa bi prav gotovo
vplivala na to, da bi tudi ta sektor obrti mnogo hitreje zaživel in dosegel boljše
rezultate.
Zato bi morali o tej organizaciji dobro razmisliti in jo prilagoditi zahtevam
terena. V ta namen se lahko izkorišča obstoječa mreža hranilnic in posojilnic,
pošt in hranilnih služb pri kmetijskih in gozdarskih organizacijah, ali pa tudi
kreditne zadruge, če se bo ta oblika zbiranja sredstev uveljavila v našem
sistemu. Mnenja sem, da bi kreditne zadruge lahko odigrale že v bližnji bodočnosti pomembno vlogo.
K predloženemu 'gradivu imam nekaj konkretnih pripomb in spreminjevalnih predlogov. V tretji točki zaključkov na strani 5 naj se z besedami: »hranilne vloge, ki predstavljajo zbrana prosta sredstva občanov, je treba predvsem
uporabiti za financiranje terciarnih dejavnosti, tako družbenega kot zasebnega
sektorja«, doda besedilo: »in zasebnega kmetijstva«. Dopolnilo1 je potrebno, ker
kmetijstvo ne spada v terciarno dejavnost.
Čeprav je misel dobra, ne vem ali smo jo že sposobni uresničiti. Gre namreč
za besedilo v isti. točki, ki se glasi: »ne pa za druge primere, na primer za
kreditiranje obratnih sredstev«. Dvomim, da že danes lahko preprečimo uporabo
hranilnih vlog, ki jih zbirajo kmetijske zadruge, za kreditiranje obratnih
sredstev zadrug. Ugotovili smo namreč, da banke danes niso še sposobne kreditirati obratna sredstva zadrugam. Prav iz tega razloga uporabljajo zadruge
za svoja obratna sredstva privarčevane zneske tudi do 80 %>. Trdno sem prepričan, da bi moralo več kot 2/s kmetijskih organizacij, predvsem manjših in
tistih, ki imajo lepe uspehe v hranilni službi, prenehati z delom zaradi pomanjkanja obratnih sredstev.
Na zaključku predlagam, da republiški izvršni svet čimprej predloži skupščini v obravnavo predlog zakona o hranilno' kreditnih zadrugah oziroma hranilništvu in. kreditni službi. To želijo vse naše kmetijske in gozdarske organizacije ter obrtništvo.

40. seja
Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Lev Kovačič.
Lev Kovačič : Tovariši poslanci! Dovolite, da se današnji razpravi
pridružim s kratkim prispevkom, s katerim želim poslance opozoriti na nekatere
probleme hranilništva. Morda ni odveč, če z nekaj besedami sežem nazaj v
začetke hranilništva pri nas. Leta 1952 je bil priznan poseben položaj denarnega
varčevanja, ko. se je le^to izločilo iz dejavnosti Narodne banke, kot posebna
služba, V tem letu in pozneje je bilo ustanovljenih v Sloveniji in na Hrvaškem
več hranilnic, ki so začele orati ledino na polju denarnega varčevanja. Tam., kjer
ni bilo hranilnice, so tedanje komunalne banke prevzemale vlogo pobudnikov
za pospeševanje denarnega varčevanja. V tem letu je bilo v vsej Jugoslaviji
komaj 3,9 milijarde starih dinarjev hranilnih vlog. Varčevalo' je 1,8 milijona
vlagateljev. Ze naslednje leto so narasle hranilne vloge skoraj za 50 %, v šestih
letih pa je na 12-kratno prvotno višino. V desetih letih se je število, vlagateljev
podvojilo, znesek hranilnih vlog pa se je zvišal za 37-Jkrat. Vloge v Sloveniji so
v teh letih, to je leta 1962 in 1963 znašale skoraj 1/5 vseh hranilnih vlog v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji. V naslednjih letih je udeležba
slovenskih vlagateljev v skupnem znesku hranilnih vlog nekoliko padla in v
letu 1965 znašala le 1/6 vlog v Jugoslaviji. To je šlo deloma na račun hitrejšega
porasta v drugih republikah, ki so startaie na nižji ravni, deloma pa na račun
hitrejšega porasta hranilnih vlog pri poštah, katerih sredstva so znašala že leta
1962 skoraj 30% vseh hranilnih vlog, leta 1965 pa že 34 %. V letu 1966 je udeležba slovenskih hranilnih vlog spet porasla in konec leta znašala skoraj 18%.
Vzporedno z naraščanjem števila vlagateljev in njihovih sredstev na hranilnih
računih se je vedno* bolj izoblikovala družbena vloga denarnega varčevanja. To
dokazuje devetletno samostojno poslovanje močnejših hranilnic v Sloveniji in
na Hrvatskem v nedavni preteklosti.
Tudi po ukinitvi hranilnic je hranilništvo še vedno priznano kot posebna
samostojna dejavnost v sklopu bank. Vedno boli pronica spoznanje, da predstavljajo hranilne vloge lahko močan 'dopolnilni dejavnik v našem gospodarstvu.
Pri denarnem varčevanju ne gre samo za preproste odnose med banko1 in občanom, marveč za nekaj več. Vsekakor predstavljajo tolikšna sredstva— danes
imamo samo v Sloveniji precej več kot 100 milijard starih dinarjev hranilnih
vlog, ki stalno in hitro naraščajo — močan vir za razvoj nekaterih gospodarskih
dejavnosti. Pri tem nas ne sme motiti, da so to drobna sredstva vlagateljev.
Dejstvo, da so to vsakodnevni prihranki milijonov vlagateljev, katerih število
stalno narašča, nam po zakonu o velikih številih daje dovoljno jamstvo za stabilnost in dolgoročnost teh sredstev.
_
•
Ne glede na to, da močno razvito denarno varčevanje ob pravilni kreditni
politiki lahko vpliva na stabilizacijo vrednosti (denarja, pa s svoje strani stabilizacija, ki je eden temeljnih ciljev naše gospodarske reforme, še bolj utrjuje
položaj zbranih sredstev denarnega varčevanja. Glede na rečeno se moramo
vprašati, ali imajo vezane vloge res tolikšen pomen, da se izplačajo relativno
viisoki stroški za pridobivanje teh vlog. S tem ne menim, da je treba vezane
vloge odpraviti, pač pa je bolj važno ugotoviti oziroma izračunati na podlagi
dinamike gibanja števila vlagateljev in sredstev hranilnih vlog, kolik del teh
ima dolgoročni značaj ne glede na rok vezave. Vse kaže, 'da je denarno varčevanje specializirana dejavnosti v bančništvu, ki zahteva posebno, sposobnost in
posebno politiko pri razporejanju teh sredstev v obliki kreditov.
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Pri tem prav gotovo ne moremo zanemariti načela, naj se ta sredstva predvsem vračajo na tista območja, kjer so nastala in usmerjajo na tista področja
gospodarstva, ki prinašajo občanu — varčevalcu čimprejšnje in čimbolj neposredne koristi. Tako stališče je hrati tudi najboljša in najcenejša propaganda
za večji vzpon na področju denarnega varčevanja.. Pri tem je resno razmisliti
o spremembi predpisov, ki naj bi omogočili kreditiranje zlasti kmetov, obrtnikov
in gostincev ne glede na sektor lastništva, ki zdaj izipaidiajo, ker Narodna banka
določa namen uporabe sredstev za kreditiranje po bilanci I, ne glede na to,
ali. gre za emisijo, kredite Narodne banke ali za a visto zbrana sredstva občanov. Talko bi prav -gotovo lahko povečali poslovnost bank in njihovih enot
ter hitreje in bolj smotrno obračali sredstva, ki jih dajejo občani — vlagatelji
prek bank družbi na voljo.
Na koncu naj se dotaknem še nekega problema, ki postaja zadnje čase
akuten. Iz dnevnega tiska razbiramo, da nekateri denarni zavodi v borbi za
sredstva ponujajo visoke obresti za hranilne vloge. Navajajo se celo obresti do
višine 9 °/o. Ne želim1 se vmešavati v rentabilnost takih poslov omenjenih bank,
vendar je treba ugotoviti, da imajo visoke obresti za pasivne bančne posle
nujno za posledico še mnogo višje obresti za aktivne posle. To pa igre na račun
našega gospodarstva, ki je že tako obremenjeno z raznimi dajatvami. K temu
dodam še posledice, ki bodo nastale, ko bodo morali denarni ,zavodi iz ekonomskih razlogov spet zniževati obresti za hranilne vloge. Menim, da je prav,
če Gospodarski zbor zavzame neko stališče do tega vprašanja. Morda bi bilo
prav razmisliti o ukrepih, ki bi omejevali nesmotrno licitacijo obrestne mere,
bodisi z limitiranjem obrestne mere, bodisi z intervencijo cenejših kreditov iz
raznih družbenih skladov, oziroma rezerv. Morda bi pri tem odigralo svojo
pozitivnoi vlogo tudi dobro in urejeno medsebojno kreditiranje gospodarskih
organizacij z instrumenti, kot so npr. menice ipd. Hvala lepa.
Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Jože Dobnik.
Jože Dobnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi nekaj besed
o zbiranju hranilnih vlog pri poštah na področju Slovenije.
Pošte zbirajo vloge za Poštno hranilnico že dolgo vrsto let. To denarno
varčevanje ima veliko tradicijo tako pri nas, kot tudi v svetu. Ta znana sredstva so bila zbrana brez velike propagande. Osnovno propagandno načelo je v
enostavnosti pologov in v dviganju privarčevanega denarja. Vsak vlagatelj
lahko dvigne svoje prihranke na katerikoli pošti v državi, delovni čas na poštah
pa je mnogo ugoidnejši, kot v naših bankah.
Pošte zbirajo hranilne vloge za Poštno hranilnico na podlagi zakona o
organizaciji jugoslovanskih pošt, telegrafov in telefonov, ki ureja osnovna
načela za delo poštne hranilnice in ureja odnose med Poštno hranilnico in organizacijo jugoslovanskih pošt, telegrafov in telefonov. Značilnost tega zakona je,
da lahko PTT podjetja porabijo del zbranih sredstev za kreditiranje lastnih
investicij. Vendar je pomanjkljivost splošnih določil o poštno hranilni službi
v tem, da ne dajejo možnosti, da bi se sredstva uporabljala tam, kjer so bila
zbrana. Na podlagi teh določil so PTT podjetja v Sloveniji samo enkrat in to
leta 1961 kot je razvidno iz gradiva, dobila manjša sredstva kot kredit za svoje
investicije. Če pa upoštevamo, da je na področju Slovenije bilo zbranih za
Poštno hranilnico do danes približno 30 milijard S dinarjev, bi lahko ta sredstva
koristno uporabili, za rešitev marsikaterega gospodarskega problema pri nas.
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Povedati moram tudi to, da so si PTT kolektivi v naši republiki že doslej prizadevali, da bi se sredstva, ki so bila zbrana pri poštah, uporabljala tam, kjer
so bila zbrana, vendar v teh svojih prizadevanjih doslej niso uspela. Prav
zaradi takšnega stanja so PTT podjetja nia področju Slovenije v lanskem decembru sklenila posebno pogodbo z Združenjem poslovnih bank in hranilnic
v Sloveniji. Na podlagi te pogodbe bodo vse pošte v Sloveniji sprejemale in
izplačevale vloge iza poslovne banke in hranilnice v Sloveniji. Ta pogodba se
izvaja od 1. januarja letos dalje in lahko rečem, da je za začetek presegla
vsa pričakovanja. K temu uspehu je v veliki imeri pripomogla zelo dobra propaganda poslovnih bank in hranilnic. Do konca meseca marca, to je v prvih
treh mesecih, je bilo zbranih 1 milijardo in 400 milijonov S din, od tega nad
700 milijonov dinarjev vezanih vlog. Podobni dogovori se pripravljajo tudi v
drugih republikah, na primer v Hrvatski in Makedoniji. To pa bo ustvarilo
možnost, da se bo na podlagi; teh pogodb podobno poslovanje bank razširilo
tudi na te republike.
PTT kolektivi in PTT podjetja se v celoti strinjajo in podpirajo ugotovitve
komisije Gospodarskega zbora in soglašajo s predlogi sklepov, ki so bili v tem
materialu navedeni. Razširjenost PTT mtreže v Sloveniji, saj imamo na področju Slovenije 461 pošt, daje velike možnosti za še večje povečanje hranilne
službe zlasti na podeželju, kjer ni razvito omrežje bančnih enot. Ce bodo ti
predlogi uresničeni, bomo ustvarili še večje možnosti za denarno varčevanje pri
poštah kot so bile doslej, PTT pa bo tudi v bodoče dala vso podporo prizadevanjem za razširitev denarnega varčevanja med našimi občani.
Ob zaključku se vam najlepše zahvaljujem, ker ste mi omogočili, da sem
se udeležil razprave.
Predsednik Leopold Krese: Prijavljenih govornikov ni več. Besedo
ima še tovariš Jože Tepina.
Jože Tepina: Tovarišice in tovariši poslanci! Ta razprava bo brez
dvoma pomenila bogat vir za naše nadaljnje delo ne samo na poidročju denarnega varčevanja, ampak tudi denarnega poslovanja med občani in denarnimi
zavodi. Dovolite mi, da obvestim zbor, da je osnutek zakona o hranilnih kreditnih zadrugah in hranilno kreditnih službah z ekonomske plati gotov in je že
v pravni obdelavi. Menim, da bo v nekaj dnevih republiški sekretariat za
finance predložil ta predlog Izvršnemu svetu v razpravo in v nadaljnji postopek. Hvala.
Pi-edfeednik Leopold Kreše: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.)
Ce ne želi nihče več razpravljati, lahko zaključimo to točko. Današnja razprava
je v celoti potrdila stališča, ki jih je dala v poročilu posebna grupa. Delovna
skupina niti naš zbor nista mogla v tem kratkem oaisu predlagati konkretnih
zakonskih predlogov. To pa tudi ni bil niiti namen te prve akcije, ko naj bi se
ugotovila stališča, ki naj jih bodoči predpisi upoštevajo. Ta stališča naj upoštevajo sestavljala zakonskih predlogov, služila pa nam bodo tudi, ko bomo v
skupščini razpravljali o teh predlogih.
To akcijo smo začeli z namenom, ker sodimo, da imia hranilništvo pomembno vlogo pri stabilizaciji našega gospodarstva. Tu ne gre toliko za to,
kdo od denarnih zavodov, katera organizacija, ki se s tem ukvarja bo zbrala
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več sredstev, temveč kakšna maj bo organizacija varčevanja, -da bo postalo za
državljane privlačno in zanimivo, da bodo vlagali tudi manjše prihranke. To
je biil naš namen, o tem smo govorili in to naj upoštevajo bodoči zakonski
predpisi.
Le tovariš Petelin je dal dve pripombi. Njegove pripombe upoštevamo
lahko kot dodatno- stališče. Ce se s tem strinjate, predlagam, da to gradivo- posredujemo vsem prizadetim organizacijam, upravnim in gospodarskim organizacijam in organom-, ki se ukvarjajo s to materijo-, taistim, ki bodo pripravljali
bodoče predpise in seveda naša skupščini za njeno bodoče -delo. Če se s takim
zaključkomi strinjate, dajem to poročilo na glasovanje. Kdor je za, naj dvigne
roko. (Vsi poslanci -dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je k-d-o
- vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je poročilo sprejeto.
Odrejam pol ure odm-ora.
(Seja je bila prekinjena ob 10.20 in se je nadaljevala ob 10.55.)
Predsednik L e o p o-1 d Krese: Prehajamo na 5. točko dnevnega
r e d a-.
K tej točki dnevnega reda ste prejeli naslednje gradivo: statut cestnega
.sk-la-da, prvi p-redl-o-g z dne 31. 3. 1966 in popravljen predlog z dne 15. 4. ,1967;
predlog odloka o potrditvi statuta in poročili odbora z;a proučevanje zakonskih
in drugih predlogov ter zakonodajno-p-ravne k-o-misije.
V zvezii s predlogom odloka o- potrditvi želim -opozoriti zbor, da b-o- dokončni
predlog odloka nekoliko spremenjen v smislu dopolnilnega statuta in bo zato
odbor za proizvodnjo in promet Republiškega zbora prilagodil tudi. besedilo
odloka k besedilu tega statuta. Izvršni svet je za sv-o-jega predstavnika k tej
to-čk-i dnevnega reda določil pomočnika republiškega sekretarja za gospodarstvo
inž. St-ojana Šub-ica. Zeli tovariš 5-ubic besedo-? (Ne.) Zeli predstavnik upravnega odbora cestnega sklada tovariš Zokalj besedo? (Ne.) Morda predstavnik
našega -odbora? (Tudi ne.)
Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče
ne javi, zaključujem razpravo in -dajem predlog -statuta na glasovanje. Kdor je
za predl-og, naj pro-s-i-m dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo- roko.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Gospodarski zbor soglasno potrdil statut cestnega sklada
SR Slovenije.
Začenjam. 6. točko dnevnega reda. Upravni-p-db-or cestnega sklada
je predložil soglasje k rebalansu, finančnega načrta cestnega sklada za leto 1967.
Kot gradivo ste poleg predloga rebalansa finančnega načrta prejeli tudi
predl-og odloka o soglasju in poročili odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora in zakonodajno-p-ravne komisije. V imenu Izvršnega
sveta sodeluje pri tej točki dnevnega reda pom-očnik republiškega sekretarja
inž. Stoj-an Subic, v imenu cestnega sklada pa predsednik upravnega odbora
cestnega sklada tovariš Alojz Zokalj. Začenjam razpravo- o- rebalansu načrta
cestnega sklada SR Slovenije. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se
nihče ne javi, dajem predlog na glasovanje. Kdor je za predlog, naj prosim

40. seja

77

dvigne roko. (Vsi poslanci: dvignejo roko.) Je kdo [proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani rebalaris soglasno sprejet.
Prehajamo na 7. to-čko dnevnega reda, to je na potrditev programa cestnega sklada za vzdrževanje in rekonstrukcijo cest v obdobju od
1967—1970.
K tej točki dnevnega reda ste prejeli predlog programa cestnega sklada
o vzdrževanju in rekonstrukciji cest v SR Sloveniji v letu 1967. Prav tako ste
prejeli tudi poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov in
zakonodajno-pravne komisije. Tudi tu sta ista predstavnika Izvršnega sveta
kot pri prejšnji točki,
Začenjam razpravo. Kdo želi razpravljati o programu cestnega sklada? Besedo ima inž. Franc Tesovnik.
Inž. Franc Tesovnik: V seznamu o popravilu in rekonstrukciji cest
v obdobju do leta 1970, ki je sestavni del programa,, je zajeto več cest III. reda.
Na seji odbora je predstavnik cestnega sklada pojasnjeval, da bodo sredstva
iz tega naslova do leta 1970 porabljena le za ceste I. in II. reda, za ceste III.
reda pa se bodo morala še nadalje zbirati sredstva po komunah. Ugotoviti moram, da program predvideva popravilo več cest III. reda, čeprav so te manj
pomembne kot cesta Šoštanj — Smartnoi ob Paki, ki je ni v seznamu. V razgovorih, ki sem jih imel s sestavi j alci programa, sem -dobil vtis, da ta cesta
ni manj pomembna od tistih, ki so v seznamu. Cesta Šoštanj—Gorenje je bila
vseskozi slabo vzdrževana. Zato je bila pred nekaj leti prekategorizirana iz
ceste II. reda v cesto III. reda. Z namenom, da se cesta proti Petrovčam razbremeni, ker ljudje s svojimi p-cdpisi zahtevajo rekonstrukcijo- te ceste, ker je
povezava koroške ceste na savinjsko in na cesto Celje—Ljubljana potrebna
in važna in ker so v občini zbrali že okoli 200 milijonov S din, kar je več kot
65,0/» potrebnih sredstev, predlagam, da naj se v program rekonstrukcij vključi
cesta Šoštanj—Šmartno ob Paki, dela pa naj se oddajajo na licitaciji ob enakih
pogojih sofinanciranja.
Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovarišica Elka Grilc.
Elka Grilc : Tovarišice in tovariši poslanci! Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov je skupno z odborom za proizvodnjo in promet
Republiškega zbora razpravljal o vključitvi ceste Šoštanj—Šmartno ob Paki
v program razvoja in rekonstrukcije cest do leta 1970. Oba odbora sta se strinjala, da je ureditev te ceste potrebna. Iz gradiva je razvidpo, da daje program
prednost cestam I. itn II. reda. Ker so bili ti programi zelo široko obravnavana
pred zasedanjem našega odbora, ni bilo mogoče te ceste vključiti v program.
O možnosti licitacije o najvišji udeležbi občinskih skupščin, odbor ni razpravljal, in prosim, da o tem predlogu sklepa naš zbor.
Predsednik Leopold Krese: Nadaljujemo z razpravo. Kdo želi besedo ? (Nilhče več.) Tovariš Tesovnik je dal dodatni predlog. Mnenje našega odbora je,, če sem prav razumel, da se rekonstrukcija te ceste ne vnaša v program.
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Alojz 2 o k a 1 j : Tovariši poslanci. S predlogom tovariša poslanca Tesovniika se ne morem strinjati. Iz gradiva lahko sami ugotovite, da imamo za
normalno vzdrževanje cestne mneže na razpolago le 40 °/o potrebnih sredstev.
S temi sredstvi bomo uspešno vzdrževali lahko le 17 °/o obstoječe cestne
mreže. Za čim bolj racionalno uporabo raapoložljivilh sredstev je bilo mnogo
raizprav. Sodelovali so mnogi strokovnjaki in predstavniki cestnih služb. Plod
teh razprav je predlog za vzdrževanje in popravilo 6500 km cest. Se to. Republika je postala po novem zakonu odgovorna za 6500 km cest, od prejšnjih
2500 km. S tem pa je nastal izpad 12 milijard starih dinarjev, ki bi jih sicer
morale občine vlagati doi 1970. leta.
Nočem zanikati dejstva, da je rekonstrukcija te ali one oeste, ki je dolga
8 ali 10 km, nujna, vendar se moramo zavedati, da bi take in podobne zahteve
lahko šle v nedogled, sredstva pa so minimalna in še ta omejena. Analiize in
študije so torej izhajale predvsem iz razpoložljivih sredstev in ugotovitev strokovnjakov, kje je uporaba teh sredstev najbolj potrebna in najbolj koristna.
Ne bom trdil, da so te odločitve najboljše in idealne, vendar težnja je bila, da
se v največji možni merij zadosti zahtevam cestnih podjetij, ki najbolj poznajo
stanje na terenu in vedo', kje je cestna situacija najbolj pereča.
Tovariša poslanca, ki predlaga dopolnitev programa, moramo spomniti, da
smo na območju Velenja v popravilo^ in rekonstrukcijo cest že veliko vložili. 2e
štiri leta gradimo mijslinjsko cesto, v štiriletnem planu imamo cesto od Arje
vasi do Velenja v sestavu ceste Vič—Dravograd. Ponovno poudarjam, da ne
zanikam dejstva, da je ta lokalna cesta slaba, ugotavljam pa, da bodo morali
lokalni činitelji zbrati predvsem sami potrebna sredstva, če jo bodo hoteli
rekonstruirati.
Ob zaključku naj ugotovim, da ibomo morali letos o kategorizaciji cest še
razpravljati, ker je nelogično., da zmanjšujemo sredstva, s prenosom cest v
republiško pristojnost pa povečujemo zahteve po sredstvih. S točnejšo razdelitvijo naj se odloči, kdo je odgovoren za vzdrževanje cest in iz katerih sredstev
naj se te vzdržujejo.
Drugačnega odgovora ne bi mogel dati tovarišu poslancu. Ob tej razpravi
pa se moramo zavedati vsi, da ceste spadajo^ v proizvodni proces in da so tudi
proizvodne organizacije poklicane, da sodelujejo pri rekonstrukciji cest, če
žele ali ceneje prevažati potnike, ali bolj uspešno* transportirati svoje proizvode.
V imenu cestnega sklada vam zagotavljam, da se borno borili za načela, ki
so nakazana v smernicah srednjeročnega plana in v zakonu. To se pravi, 9 milijatnd sredstev za ceste morajo* ostati namenska sredstva ilzključno za potrebe
cest.
Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se
nihče.) Če nihče, dajem predlog programa cestnega sklada na glasovanje. Kdor
je za predlog, naj dvigne roko., (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala. Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca dvigneta roko.)
Ugotavljam, da je program cestnega sklada sprejet.
Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, na poslanska vprašanj a.
Poslanskih vprašanj ni bilo-. Morda želi kdo zastaviti ustno vprašanje? (Ne.)
Ce nihče, zaključujem tudi to točko dnevnega reda.
Tovarišice in tovariši poslanci! To je naša zadnja seja v tem, sestavu.
Dovolite mi, da se zahvalim za sodelovanje in izredno aktivno delo vseh po-
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slancev zbora. Meni je bilo delati z vami skozi vsa štiiri leta prav prijetno. Zahvaljujem se za vse opravljeno delo v štiriletni mandatni dobi zlasti vsem poslancem, ki sedaj odhajajo in, ki jim kot meni, poteče mandat.
Zahvaliti se moram tudi vsem sodelavcem za izredno plodno sodelovanje,
predstavnikom Izvršnega sveta, republiškim sekretarjem, predstavnikom republiških ustanov, zavodov, Gospodarske zbornice in vsem drugim, ki so sodelovali pri delu našega zbora v tem obdobju. Posebej se moram zahvaliti tudi
zastopnikom tiska, radia im. televizije, zlasti pa tistim tovarišem, ki so stalno
spremljali naše delo in naša prizadevanja v zboru in odborih in so vsa ta štiri
leta izčrpno seznanjali našo javnost o našem delu.
Torej, še enkrat vsem lepa hvala in veliko uspehov pri vašem delu kjerkoli!
S tem zaključujem današnjo sejo Gospodarskega zbora.
(Seja je bila zaključena ob 11.15.)

PROSVETNO-KUITDRHI ZBOR

35. seja
(20. aprila 1967)
Predsedoval: Ivo Tavčar,
predsednik Prosvetno-kulturnega zbora
Začetek seje ob 9.10.

Predsednik Ivo Tavčar: Tovarišice in tovariši poslanci! Začenjam
35. sejo Prosvetno-kulturnega zbora.
Opravičili so se naslednji poslanci: Milan Filipčič, Beno Zupančič, Marija
Urbančič, Dane Tovornik, Jože Makovec, Vanda Skodnik, dr. Avguštin Lah,
Janez Kaimbič, Magda Malovrh in Zvone Cajnko.
Glede na to ugotavljam, da je zbor sklepčen in predlagam naslednji, dnevni red:
1. odobritev zapisnika 34. seje;
2. razprava o* predlogu za spremembo ustave Socialistične republike Slovenije;
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o izobraževalnih skupnostih
in o financiranju vzgoje in izobraževanja v 'SR Sloveniji;
4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o srednjem šolstvu;
5. obravnava in sklepanje o* predlogu stališč za nadaljnji razvoj visokega
šolstva;
6. obravnava in sklepanje o predlogu stališč za nadaljnji razvoj znanstvenega, raziskovalnega aplikativnega in razvojnega dela;
7. obravnava poročila o delu Izvršnega sveta Skupščine SR. Slovenije
v letu 1966;
8. obravnava in.sklepanje o zaključnem računu za leto 1966 in o finančnem načrtu za leto- 1967 skliaida SR Slovenije za šolstvo';
9. obravnava in sklepanje o zaključnem računu za leto 1966 in finančnem
načrtu za leto 1967 sklada SRS za pospeševanje kulturnih dejavnosti;
10. obravnava zaključnega računa za leto 1966 in finančnega načrta za leto
1966 sklada SRS za pospeševanje založništva;
11. obravnava zaključnega računa za leto 1966 in finančnega načrta za leto
1967 sklada SR'S za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov;
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12. obravnava zaključnega računa za leto 1966 in finančnega načrta za leto
1967 Prešernovega sklada;
13. obravnava zaključnega računa za leto 1966 in finančnega načrta 2a leto
1967 sklada Borisa Kidriča;
14. obravnava in sklepanje o predlogu sklepov o telesni vzgoji v vzgojno>izobraževalnih zavodih v SiR Sloveniji;
15. poslanska vprašanja.
Ima kdo k predlaganemu dnevnemu redu kakšno pripombo oziroma dodatni predlog? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne oglasi,, ugotavljam, da je
predlagani dnevni red sprejet.
Obveščam vas, da sem na današnjo sejo poleg predstavnikov Izvršnega
sveta in republiškega sekretariata za prosveto in kulturo povabil še predstavnike Socialistične zveze, Zveze sindikatov, Zveze mladine, gospodarske zbornice,
univerze v Ljubljani, združenja visokošolskih zavodov v Mariboru in v Ljubljani, Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Zveze raziskovalnih organizacij, nuklearnega inštituta Jožef Štefan, zavoda za šolstvo SRS, pedagoškega
sveta, predstavnike vseh republiških skladov s področja prosvete, kulture in
znanosti ter predstavnike komisije za telesno kulturo, zveze za telesno kulturo
in visoke šole za telesno kulturo. Z vašim soglasjem vabim vse prisotne goste,
da sodelujejo v razpravi.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 34. seje. Ima kdo k osnutku zapisnika kako pripombo oziroma predlog
za spremembo-? (Ne javi še nihče.) Ce ne, ugotavljam, da je predloženi zapisnik
34. seje Proisvetno^kulturnega zbora odobren.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na razpravo o predlogu za spremembo ustave Socialistične republike Slovenije.
Predlog ustavnih sprememb k republiški ustavi je predložil Skupščini Izvršni svet in je za svojega predstavnika določil dir. Kostjo Konvalinka.
Ali želi predstavnik Izvršnega sveta ustno obrazložiti predlog? (Da.) Besedo
ima dir. Kostja Konvalinka.
Đr. Kostja Konvalinka: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši
poslanci! Predlog amandmajev k republiški ustavi se navezuje na sinhronizirano diskusijo o nekaterih ustavnih vprašanjih v federaciji in v republikah, ki
jo je sprožil naraščajoči, pomen zbora narodov v življenju in delu zvezne skupščine. Zahteva, da postane zibor narodov v mehanizmu federacije osnovni in
najvažnejši instrument, ki naj zagotovi enakopravnost narodov Jugoslavije, je
postavila v ospredje vprašanje razširitve njegovega delovnega področja in razširitve sedanjih organizacijskih temeljev tega zbora.
Predlog amandmajev k zvezni ustavi je začrtal to razširitev v dveh smereh:
člane zbora narodov ne volijo samo republiški zbori kot doslej, ampak vsi zbori
v republiški skupščini. Hkrati daje ta zvezni amandma republikam tudi možnost, da s temi volitvami dosledneje izpeljejo princip republiške delegacije.
Republike niso obvezne, da svoje predstavnike volijo iz vrst poslancev, ampak
lahko ustava republike določi,, da se v zbor narodov delegirajo tudi drugi občani,
ki niso poslanci.
■
6
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V tako začrtane okvire amandmajev v zvezni ustavi se funkcionalno vključuje predlog amandmaja I, ki določa, da Skupščina SR Slovenije voli na skupni
seji vseh zborov 10 članov delegacije Socialistične republike Slovenije za zbor
narodov na predlog svoje komisije za volitve in imenovanja. Amandma ne omejuje pasivne volilne pravice samo na poslance Skupščine SR Slovenije, ampak
določa v skladu z amandmajem k zvezni ustavi, da je v zbor narodov lahko
izvoljen vsak občan, ki, ima splošno volilno pravico. S tem je napravljen pomemben korak od sedanje omenjene republiške delegacije, ko so< se delegati
v zbor narodov volili le izmed poslancev republiške skupščine, pravzaprav
izmed poslancev njenega republiškega zbora do čiste delegacije, kakršne pri
formiranju predstavniških organov še nismo imeli,.
Pomen te določbe bomo razumeli, če si predočimo ozko medsebojno povezanost sistema samoupravljanja s sistemom volitev po načelu delegacije.
Z razvojem samoupravljanja v delovnih organizacijah in družbeno-političnih
skupnostih se je po ustavi leta .1963 pričeto uveljavljati načelo delegacije, ki
je organizacijsko' odražala izpeljavo širših družbeno-političnih skupnosti iz
ožjih. Vendar to načeto delegacije doslej ni dosledno izpeljano, ampak le kot
specifična kombinacija na eni strani, klasičnih neposrednih volitev in načela
delegacije, v katerem se odraža celovitost s samoupravljanjem povezane in v
samoupravnih organih predstavljene 'družbe. Takšna nepopolna delegacija' je
odraz sedanjega splošnega stanja v l-azvoju samoupravljanja.
Izvršni svet je kot predlagatelj amandmaja mnenja, da iz dosedanjega dela
zvezne in republiške skupščine kot najvišjih predstavnikov samoupravljanja
v federaciji in republiki lahko sklepamo, da je mogoče učinkovito predstaviti
republiko v zvezni skupščini po načelu popolne delegacije, s katero se daje
Skupščini SR Slovenije možnosti, da delegira v zvezno skupščino oziroma v
njen zbor narodov svoje predstavnike ne samo izmed svojih članov — republiških poslancev, ampak tudi izmed drugih občanov, ki imajo splošno volilno pravico. Skupščina SR 'Slovenije kot najvišji predstavnik samoupravljanja ter kot
nosilec republiške državnosti in suverenosti naj ima možnost, da brez omejitev
izbere delegacijo republike v federaciji, ki bo po njenem mnenju najboljša, takc>
kot vs.aka država oziroma vlada načeloma prosto izbira svoje delegacije v mednarodne organizacije in organe.
Republiška delegacija bo imela na ta način svoj mandat samo od Skupščine
SR Slovenije in njej bo tudi odgovorna za svoje delo v federaciji. Izvršni, svet
je mnenja, da bo po teh načelih izvoljena republiška delegacija najuspešneje
zagotovila enakopravnost republike v delu zvezne skupščine oziroma njenega
zbora narodov.
V amandmaju je končno predvideno', naj bi člani republiške delegacije, ki,
niso republiški poslanci, lahko sodelovali pri delu republiškega zbora, kar
pomeni, da se bodo lahko udeleževali razprav Republiškega zbora, ne bodo pa
mogli glasovati. Predlaga se torej analogna rešitev, ki, jo republiška ustava določa za položaj republiškega poslanca v občinski skupščini, ki ga je izvolila.
Amandma II. spreminja način imenovanja predstojnikov republiških upravnih organov i,n nekaterih drugih republiških funkcionarjev, ki jih imenuje
Skupščina SR Slovenije že sedaj. Ta sprememba v celoti prevzema spremembe
v načinu imenovanja ustreznih zveznih funkcionarjev po predlogu zveznega
amandmaja. V bistvu gre tu za spremenjeno vlogo Izvršnega sveta. Skupščina
po tem amandmaju ne potrebuje več predloga Izvršnega sveta za imenovanje
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predstojnikov republiških upravnih organov, drugih republiških funkcionarjev
in članov organov upravljanja, ampak jih imenuje samostonjo. Izvršni svet daje
skupščina le mnenje k tem imenovanjem in lahko sproži postopek za njihovo
razrešitev, če misli,, da delo takega funkcionarja zavira izvrševanje republiške
politike.
Ta sprememba daje večjo samostojnost republiški upravi in tudi jasneje
rešuje vprašanje njihove odgovornosti. Pri republiškem javnem tožilcu, ki ga
po zveznih amandmajih ne imenuje sedaj več zvezni javni tožilec, ampak republiška skupščina, je predviden enak postopek imenovanja in enaka ingerenca
Izvršnega sveta, kot smo videli pri imenovanju republiških upravnih organov.
Javno tožilstvo preneha biti s tem izrazito' centralistična zvezna institucija, ki se
vključuje v organizacijo republiških organov. Takšna nova vloga javnega tožilstva je v skladu z novo pristojnostjo za varstvo ustavne ureditve države, ki
se poslej deli med federacijo in republiko. Za republiko je ta pristojnost določena z amandmajem IV.
Pri imenovanju okrožnih in republiških sodišč odpade pri amandmaju III.
vsaka ingerenca Izvršnega sveta, kar pa je v skladu z neodvisnostjo sodišč.
Amandmaja IV. in V. nista v zvezi z amandmaji v zvezni ustavi in rešujeta
dvoje manj načelnih vprašanj, ki so se v praksi pogosto pojavljala.
Po ustavi sedaj ni jasno, kakšna večina je potrebna, da je sprejet predlog,
o katerem se glasuje na občinskem referendumu. Po predloženem amandmaju
IV. naj bi to vprašanje v bodoče uredil zakon.
Po naslednjem amandmaju se pristojnost za razpis splošnih volitev odbornikov občinskih skupščin prenaša iz pristojnosti republiškega zbora na predsednika skupščine. S tem se usklajuje pristojnost razpisovanja volitev odbornikov občinskih skupščin s pristojnostjo volitev poslancev Skupščine SR Slovenije, ki jih že sedaj razpisuje predsednik skupščine.
Na zaključku naj omenim, da je spreminjanje ustave z amandmaji novost
v naši zakonodajno-pravni tehniki. Z njo se izognemo formalnemu usklajevanju številnih ustavnih določb, na katere se nanašajo predlagane spremembe.
Besedilo amandmajev spreminja ustavo le po svoji vsebini in smislu in ne posega v samo ustavno besedilo, ampak tvori skupno z njim ustavni dokument
republike.
Predsednik Ivo Tavčar: Predlog ustavnih sprememb je obravnavala
posebna komisija republiškega zbora za proučitev predloga o spremembi ustave
SR Slovenije in je o tem predložila poročilo>, ki ste ga prejeli.
Naš zbor se mora izreči o tem, ali je sprememba ustave ■umestna in ali
soglaša z vsebino predloženih sprememb. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.)
Potem dajem predlog sklepa, ki ste ga že prejeli, na glasovanje, in sicer:
»Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SRS ugotavlja, da je predlog za spremembo ustave SR Slovenije, ki ga je predložil Izvršni svet, umesten in da se
v celoti strinja z vsebino predlaganih sprememb.«
Kdor je za tak sklep, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet.
O tem bom obvestil Republiški zbor, ki sprejema predlagane spremembe.
6«
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Prehajamo na. 3. točko 'dnevnega , reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu zakona v izobraževalnih skupnostih in o financiranju
vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji;
Predlog zakona je hkrati s količinsko opredelitvijo zakona glede finančnih
sredstev in s predlogom za smotrnejšo ureditev šolskega omrežja in vzgojnoizobraževalnega dela predložil Skupščini v obravnavo Izvršni svet in določil za
svojega predstavnika Rudija Čačinoviča, člana Izvršnega sveta. .
Ali želi predstavnik Izvršnega sveta še ustno obrazložiti predlog zakona.
(Da.) Prosim, besedo ima tovariš Rudi Čačinovič. .
Rudi Čačinovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Pred nami je nov predlog zakona o izobraževalnih skupnostih i,n o financiranju
vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji. Njegova naloga je prevesti, v konkretno
prakso republiške zakonodaje splošna načela o sistemu financiranja in izobraževanja, ki jih je sprejela zvezna skupščina že sredi leta 1966.
O po-sameznih določilih novega republiškega zakona ni potrebno podrobneje
govoriti, saj je današnji predlog zakona plod izredno široke javne razprave,
kakršne ni doživel še noben zakonski osnutek, preden je o njem definitivno
razpravljala in sklepala republiška skupščina. Razprava se je začela že ob tezah
za zvezni splošni zakon in se posebno široko razmaknila po širše publiciranem
osnutku zakona o financiranju izobraževanja in vzgoje v SR Sloveniji. Nedvomno je izreden interes vse slovenske dejavnosti dokaz, da gre za zakonsko
urejanje, ki ne le globoko posega v področje izobraževanja, temveč zajema
širše področje družbenih dejavnosti, in to v času, ko jih pretresajo najrazličnejši ukrepi naše gospodarske in družbene reforme.
Gre za sistemski zakon, ki naj v polni meri gradi gmotne temelje o nadaljnjem razvoju šolstva, skladno s potrebami, ki jih sedanja reforma še bolj
jasno nakazuje in povezuje naše potrebe z razvojem proizvodnosti dela in povečevanjem rasti družbenega proizvoda. Največje težave pri njegovem sprejemanju pa so nastale prav tam, kjer so vladale iluzije, da je moč samo z zakonom, ki sicer gradi svoje gmotne temelje izven proračunskega sistema, zagotoviti že tako povečanje sredstev, ki bi na mah razrešilo tudi, vse proračunske
težave zadnjih obdobij.
Novi zakonski predlog postavlja zakonodajne temelje za rast samostojnih
sredstev, ki se bodo zbirala izven proračunov občin in republike in ki, to rast
povezujejo- z rastjo produktivnosti dela in osebnih dohodkov; upoštevajo pa
dejstvo, da zakon sprejemamo sredi leta, po proračunskih razpravah, ko so že
sprejete materialne bilance in delitveni, odnosi ter zato- predvidevajo . začasna
določila glede financiranja za letošnje leto. Prav zaradi tega so prehodne določbe razmeroma, obsežne in pomebne; vendar urejajo- materialni položaj le za
leto 1967, medtem ko bo dejanska ureditev finančnega stanja v šolstvu urejena
s posdbnim zakonom, ki naj bi ga sprejeli ob koncu leta.
Predlog zakona je prav v zadnjih redakcijah, po razpravah na regionalnih
sestankih, na odborih v skupščini in na Izvršnem svetu doživel še nekaj važnih
sprememb, ki so poudarile predvsem njegovo sistemsko- dolgoročno pomembnost.
2e spremenjen naslov poudarja, da gre predvsem za zakon o- izobraževalhih skupnostih, s katerim Se vključujejo celotno področje šolstva in delovne
organizacije izobraževalnih dej-aVnosti v n-ove družbenoekonomske odnose.
Samoupravljalo, so zainteresirani -občani, predstavniki delovnih . organizacij,
predstavniki vzgoj.no-izobraževalnih zavodov in družbeno-političnih skupnosti,.
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Delovati bodo morali kot organizatorji smotrne in odgovorne delitve sredstev,
ki jih bo družba kot celota dajala za izobraževanje iz različnih obveznih ali
prostovoljnih virov.
Samoupravljanje neposredno zainteresiranih bo v nadaljnjem razvoju lahko
največ pripomoglo, da se bo tudi sistem izobraževanja vključil v naloge naše
družbene in gospodarske reforme. Izobraževalne skupnosti imajo velike naloge,
ne le pri, delitvi družbenih sredstev za izobraževanje, temveč predvsem pri organizaciji, pri vsebini dela in pri razvoju vzigojno-izobraževalnih dejavnosti na
svojem območju. Šole so' samostojne delovne organizacije in sodelujejo' po- svojih predstavnikih v izobraževalnih skupnostih. 'Samoupravni vpliv delovnih
organizacij in delavcev s področja šolstva sega v delitev sredstev med izobraževanje in družbo in v delitev sredstev za posamezno področje šolstva.
Zakonski predlog predpisuje dvoje vrst izobraževalnih skupnosti: temeljne
in republiško izobraževalno skupnost; predvideva pa še tako imenovane posebne
izobraževalne skupnosti. Temeljna izobraževalna skupnost skrbi za osnovno
šolanje, za šolanje v srednjih šolah, za vzgojo v vzgojno'-varstvenih zavodih in
za sofinanciranje prosvetno-pedagoške službe. Pri tem sodeluje in ima polno
soodgovornost občinska skupščina. Temeljno izobraževalno skupnost lahko ustanovijo za področje ene ali več občin. Če združuje področje več občan, se občine
odgovornosti za izobraževanje na svojem območju ne odvezujejo, oač pa taka
organizacija omogoča bolj smotrn in usklajen razvoj na širšem področju.
Dejavnosti srednjih šol morajo obvezno financirati vse temeljne izobraževalne skupnosti z zakonom določenega širšega območja in po ključu, ki ga zakon
predpisuje. Takih regionalnih področij za skupno financiranje srednjih šol naj
bi bilo osem in jih predlog predvideva na območjih, za katere so se že predhodno
sporazumeli predstavniki občin in ki pomenijo logično celoto* glede mreže sedanjega šolstva.
Posebne izobraževalne skupnosti predvideva zakon za eno ali, več dejavnosti
gospodarstva in družbenih služb oziroma za več delovnih organizacij.
Republika je odgovorna za razvoj dejavnosti celotnega šolstva, od osnovnega do najvišjega. Republiška izobraževalna' skupnost bo neposredno' financirala dejavnost visokih in višjih šol, sofinancirala pa dejavnost posebnih šol,
dvojezičnih šol in šol narodnosti. S posebnimi dopolnilnimi sredstvi na področju
občin, ki same ne morejo kriti Obvezne dejavnosti, bo republiška skupnost
prispevala k bolj usklajenemu in enovitejšemu razvoju osnovnega šolstva, s
sofinanciranjem srednjega šolstva pa stimulirala razvoj in vplivala na enotnejše
pogoje tega vzgojno^izobraževalnega področja. Republiška izobraževalna skupnost bo s finančnimi posegi vplivala na nekatere organizacijske spremembe na
področju mreže osnovnih, srednjih in visokih šol, za katere je deloma že republiški sekretariat za prosveto in kulturo predložil gradivo Skupščini, deloma pa
ga pripravlja skupščinska komisija za visoko in višje šolstvo in drugi, strokovni
organi.
Izobraževalne skupnosti, kot jih predvideva predlog zakona, dajejo možnosti
za poglobitev samoupravnih odnosov tudi na področju vzgoje in izobraževanja.
Pospešile bodo predvsem prilagajanje šolstva splošnim gospodarskim in družbenim potrebam, intenzivirale izobraževalno delo in racionalizirale šolsko mrežo.
Novi zakon vsekakor omogoča in pospešuje razvoj družbenoekonomskih
odnosov in realizacijo socialističnih principov samoupravljanja tudi na tako
važnem negospodarskem področju, kot je področje vzgoje in izobraževanja.
Nadaljnje graditve notranjih odnosov in boljšega organiziranja izobraževalne
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dejavnosti ne morejo zavreti niti različne materialne težave, s katerimi se ta
področja trenutno 'borijo. Stalnost virov finančnih sredstev bi pomagala utrjevati družbenoekonomski položaj in samostojnost vzgojno-izobraževalnih zavodov, poglobila in ,pospeševala pa bo samoupravne odnose tudi znotraj teh zavodov. Pri tem zakonski predlog še posebej poudarja vlogo in odgovornost družbeno- političnih skupnosti in skrb delovnih organizacij za dodatna sredstva gospodarstva. To je posebno' važno- v prehodnem obdobju, dokler ne bo to urejeno
s samiim sistemom zajemanja dodatnih sredstev iz gospodarstva, namensko tudi
za strokovne šole.
Tovarišice in tovariši poslanici,! Ne da bi podrobneje razlagal vsebino posameznih določb novega zakonskega predloga in dopolnil, ki so predmet pismenih
poročil, mi dovolite, da opozorim le na nekaj novejših sistemskih dopolnitev k
predlogu zakona, ki, jih je sprejel Izvršni svet, na podlagi javnih razprav v
zadnjem času, ali pa na predlog in pobudo skupščinskih, odborov.
Nov 35. člen precizira obveznosti občinskih skupščin do izobraževalnih skupnosti in določa natančneje, kdaj mora dati dopolnilna sredstva republiška
izobraževalna skupnost. Dopolnjeno besedilo 35. člena in 8. točka 45. člena sedaj
omogočata proces usklajevanja pogojev izobraževanja v celotni republiki za
osnovno in srednje šolstvo. Republika ima sedaj zakonsko obveznost za sofinanciranje srednjega šolstva.
Novi zakonski tekst določa tudi enotnost meril za financiranje, kar so
posebno razprave v sindikalnih organizacijah prosvetnih delavcev poudarile kot
osnovni pogoj za stabilen in enakopraven razvoj materialne osnove izobraževanja. S tem bo mogoče ugotavljati tudi primerljivost po vrstah stroškov za
izobraževanje. Možna pa je tudi organizirana akcija za postopen proces usklajevanja osnovnih materialnih pogojev izobraževanja. Vendar tu ne gre za
uvedbo primitivne uravnilovke, ki bi lahko šolstvo le osiromašila in v celoti
sredstva za šolstvo celo zmanjšala in ne gre za tako prelivanje sredstev, ki bi
destimuliralo posamezne občine ali regije.
Republika naj bi skrbela za enoten in smotrn razvoj vsega šolstva v Sloveniji, za primerno materialno raven tudi tam, kjer sredstva občine ali področja
tega še ne zagotavljajo. To stimulira še nadalje napore vsakega področja, da
samo poskrbi za boljše pogoje, kot jih bo določal dogovorjeni republiški minimum. Zakon obvezuje republiško izobraževalno' skupnost, da določi enotna
merila za delitev sredstev za izbraževanje, ki jih bodo« morale pri delitvi
sredstev uporabljati vse izobraževalne skupnosti in na podlagi katerih bo tudi
republiška skupnost dopolnjevala s svojimi sredstvi tistim temeljnim skupnostim, ki take ravni same ne bi mogle doseči.
Člen 12 pravi: Republiška izobraževalna skupnost skrbi za usklajevanje
pogojev za delo in razvoj izobraževalnih dejavnosti s tem, da določa enotne
osnove meril za financiranje dejavnosti izobraževalnih zavodov in da v skladu
s tem zakonom zagotavlja temeljnim izobraževalnim skupnostim posebna dopolnilna sredstva.
Po 65. členu pa je republiška skupnost dolžna izdelati osnove za . merila in
pogoje za dodeljevanje posebnih dopolnilnih sredstev k temeljnim skupnostim
najpozneje do 31. decembra letos.
Nove spremembe poudarjajo stalnost virov financiranja izobraževalnih dejavnosti s tem, da zakonski predlog sedaj v 28. in! 29. členu predvideva s
posebnim zakonom obvezno določanje najnižje stopnje občinskega prispevka za
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izobraževanje in najnižji delež občinskega davka od prometa blaga na drobno,
ki ga morajo občinske skupščine nameniti za izobraževanje.
Predlagatelj ni mogel upoštevati tako rekoč enotne zahteve slovenske javnosti, da bi že sedaj sistemsko uredili stalnost virov, ki jih je doslej dajalo
gospodarstvo dodatno in prostovoljno za financiranje strokovnih šol. Sedanji
zakon ima glede tega v svojem.61. členu le prehodne določbe in pravi: »-Posebne izobraževalne skupnosti prevzemajo financiranje izobraževalnih dejavnosti po tem zakonu s 1. januarjem 1968. V letu 1967 se izobraževalne dejavnosti s področja strokovnega šolstva financirajo še naprej v skladu s priporočilom
za začasno financiranje strokovnega šolstva v Socialistični republiki Sloveniji v
letu 1967. 'Sredstva, ki jih delovne organizacije prispevajo za financiranje izobraževalne dejavnosti s področja strokovnega šolstva, se v letu 1967 dajejo
temeljnim izobraževalnim skupnostim oziroma neposredno ustreznim: izobraževalnim zavodom.«
Za uresničenje te prehodne določbe bo torej potrebna aktivna in organiziranost zavzetost skupščin družbenopolitičnih skupnosti, vseh delovnih organizacij ter vseh družbeno-političnih organizacij, da ne bi neredno dotekanje
sredstev iz teh dodatnih virov zaviralo dela in razvoja srednjega strokovnega
šolstva letos. Nestalnost virov na tem področju bi lahko izpodkopala in resno
ogrozila družbenoekonomski položaj in samostojnost izobraževalnih zavodov.
Izvršni svet je v zadnjih treh letih, bodisi sam, bodisi po sporazumu z
Gospodarsko zbornico SR Slovenije in sindikati skušal doseči pred zveznim
forumom take odločitve, ki bi pomenile stalno zajemanje dodatnih virov iz
gospodarstva tudi za strokovno šolstvo. Tako je konec leta 1964 Izvršni svet
predlagal zveznemu izvršnemu svetu, da se uvede obvezno združevanje sredstev
gospodarskih organizacij za financiranje strokovnega izobraževanja. Spomladi
1966 je predsednik Izvršnega sveta Janko Smole predlagal na seji, zveznega
izvršnega sveta uvedbo obdavčitve investicij, o> čemer je bilo sprejeto posebno
določilo v splošnem, zakonu o finančnih sredstvih za financiranje izobraževanja in vzgoje. Septembra 1966 je Gospodarska zbornica SR Slovenije predlagala uvedbo povečanja obvezne članarine, od katere bi del sredstev namenjali,
za financiranje strokovnega izobraževanja oziroma strokovnih šol v posebnih
izobraževalnih skupnostih. Vsi ti predlogi so odpadli, ker za njihovo* realizacijo
zvezni izvršni svet ni dal soglasja, hoteč predvsem zaščititi gospodarske organizacije pred dodatnimi obremenitvami v reformnih naporih. Srednjeročni plan
razvoja Jugoslavije predvideva delimitizacijo prispevka iz osebnega dohodka iz
delovnega razmerja najpozneje v letu 1968.
Pri, tem moramo poudariti, da ima Socialistična republika Slovenija poseben
položaj, kakršnega nima nobena druga republika. Slovenske šole druge stopnje
so po svoji strukturi zelo različne od strukture šol druge stopnje v drugih
republikah. Razmerje med številom gimnazij in številom drugih srednjih šol
je naslednje: v Sloveniji je ta odnos 1 :4,8, v Hrvatski 1 : 3,3, v Srbiji 1 :3,9, v
Bosni in Hercegovini 1 : 2,2, v Makedoniji 1 :3,2 in v Črni gori 1 : 2,9.
Razpredelnica, ki govori le o gimnazijah in drugih srednjih šolah, ne pojasni
vsega. V drugih republikah je še veliko ekonomskih srednjih šol, vse to so pa
tudi šole, ki stanejo na učenca mnogo manj kot naše strokovne, predvsem
tehniške srednje šole. Medtem ko- druge republike lahko pokrivajo šolstvo s
stalnimi viri, ki jih zakon omogoča pri participaciji na prispevke od osebnega
dohodka in od prometnega davka, večje prerazporeditve naša republika glede
na celotna sredstva ne more izvršiti, sedanja pa zaradi celotno* nekoliko dražjega
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šolstva pri nas ne zadostujejo. V drugih republikah gospodarstvo tudi doslej
ni dajalo prispevka za srednje šole, v SR Sloveniji pa je dalo gospodarstvo, na
primer lani, okoli 6 milijard S dinarjev. Poleg tega pa je dajalo še za ostale
namene izobraževanja, leta 1965 skupno 9.5 milijarde S dinarjev. Za financiranje
dejavnosti strokovnih šol in domov je prispevalo gospodarstvo lani 62,8 °/o,
občinski proračun pa le 12 °/o; lastni dohodki .pa so- znašali, 25,2 °/o. Realizacija
finančnih načrtov medobčinskih skladov je bila lani 87,3 %>; največ je realizirala Murska Sobota: 96,5, najmanj pa Maribor: 83,8®/».
Zakonska ureditev zajemanja dodatnih sredstev za strokovne šole z uvedbo
obveznega prispevka v višini, 1 % bruto osebnih dohodkov torej ne bi bila
dodatna obremenitev gospodarstva, temveč le realiziranje sprejetega družbenega dogovora, ki se v naši republiki že nekaj let izvaja. Ne gre za akcijo, ki bi
imela nekontrolirane posledice s kakršnim koli delimitiranjem prispevka od
osebnega dohodka, temveč gre za namensko zbiranje, kot doslej, za srednje
strokovne šole, le da bo1 to zakonsko regulirano'.
Predlagam,, da skupščina zakonsko iniciativo Izvršnega sveta podpre in da
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga zveznemu izvršnemu svetu, naj
na podlagi svojega že obstoječega pooblastila da naši, republiki možnost, da lahko
za največ 1 '°/o zviša sedaj predpisani prispevek iz osebnega dohodka iz delovnega
razmerja v vseh gospodarskih organizacijah v SR Sloveniji, če se za to izreče
več kot polovica delavskih svetov, in to le namensko za financiranje strokovnega
šolstva. Tak predlog so obravnavali že tudi odbori za prosveto in kulturo Republiškega zbora, odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Pro<svetno-kulturnega zbora, prav tako pa se je za tako iniciativo Izvršnega sveta
izreklo tudi posvetovanje predstavnikov najvišjih družbeno-političnih forumov
republike na posvetovanju o predlogu zakona na centralnem komiteju CK ZKS
v soboto 8. aprila.
Soglasje večine slovenskih delovnih organizacij bi bila odločitev, uzakonjena
tudi na najbolj demokratičen način. Nov predpis bi lahko predvideval tudi
izjemne klavzule za tiste grupe ali panoge gospodarskih organizacij, ki so bile
zaradi objektivnih razlogov morebiti, še posebej prizadete. Prav tako bi morali
to akcijo podpreti vsi družbeno-politični činitelji. Če naj bi prispevek plačevale
samo gospodarske organizacije in druge delovne organizacije, ki, poslujejo kot
gospodarske organizacije, bi bilo po> približni oceni na ta način zagotovljenih
letno okrog 60 milijonov N dinarjev, kar globalno ustreza znesku, ki ga te organizacije sedaj prispevajo za financiranje strokovnih šol; kot rečeno, so lansko
leto prispevale 57,2 milijona N dinarjev.
Omenim naj še, da je tudi standard slovenskega šolstva višji kot v drugih
republikah, s čimer pa ne mislim trditi, da je previsok; vendar tudi tega ne
smemo pozabiti pri, različnih primerjavah. Po podatkih skupnosti jugoslovanskih
univerz od aprila tega leta, ki sicer navaja stroške po> študentu za leto 1963, so
bili ti, če vzamemo za jugoslovansko povprečje indeks 100, v Bosni in Hercegovini 110, Črni gori 79, na Hrvatskem 133, v Makedoniji 63, v Srbiji, 75, v
Sloveniji pa 184. Torej skoraj še enkrat toliko kot povprečje.
Izdatki na učenca v naši državi so bili v šolskem letu 1965/66 88 466 S din,
v SR Sloveniji pa 172 707 S din; torej prav tako, dvakratni,.
Po podatkih zavoda za statistiko smo imeli do leta 1945 906 osnovnih šol,
do konca leta 1966 pa smo zgradili še 362 novih; to gradnjo pa smo v zadnjih
dveh letih še intenzivirali. Srednjih šol smo imeli 104, po> vojni smo jih zgradili
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94; to je skoraj še enkrat toliko. Višjih in visokih šol smo imeli 5, po vojni smo
jih zgradili 13.
Nedvomno je, da višja materialna raven zahteva in omogoča še enkrat
hitrejši start in da je potrebno sredstva za šolstvo predvsem le še bolj intenzivirati. Prejeli ste gradivo, ki opozarja na mesto, ki ga imajo skupni izdatki za
izobraževanje v narodnem dohodku SR Slovenije in drugih deželah na zahodu
in na vzhodu. Prav tako imate primerjavo izdatkov na učenca v naši in drugih
republikah ter podatke O intenzivnosti šolanja.
Tudi navedeni podatki govorijo za to, da pri naših dosedanjih proračunskih
virih ne moremo izločiti za šolstvo toliko stalnih virov financiranja, da bi
lahko pokrili vse povečane potrebe, in to: brez nevarnosti za druga področja, kot
so kulturna in socialna/dejavnost, pa tudi sodobna in sposobna administracija.
Hitrejša rast gospodarstva na višji ravni zahteva tudi obsežnejše in intenzivnejše vlaganje v kadre, zlasti strokovne; to je še en dokaz, da lahko upravičeno pričakujemo intenzivnejših naporov gospodarstva tudi pri gmotnih in
organizacijskih problemih slovenskega šolstva.
Poleg prehodnih določb, ki se nanašajo na financiranje strokovnih šol,
predlog zakona obvezuje občinske skupščine, da morajo letos zagotoviti za
izobraževanje najmanj tolikšna sredstva, kot v letu 1966 oziroma povečana za
ustrezni odstotek, za katerega so letos občine celotna sredstva svojega proračuna povečale.
Republika za letos zagotavlja svoja dopolnilna sredstva temeljnim izobraževalnim, skupnostim predvsem z dopolnilnimi sredstvi, ki jih je že določil
proračun, in ki znašajo v celoti 5,3 milijarde S din. Obvezno bi tako povečali
proračunske izdatke za izobraževanje občinam za najmanj 9 °/o, pričakovati
pa smemo, da bedo občine naredile v letošnjem prehodnem obdobju v resnici
še večje napoje.
V republiškem proračunu so letos sredstva za redno dejavnost izobraževanja
povečana za 15,8 °/o; republiška skupnost pa bo po 1. juliju imela še najmanj
300 milijonov S din za intervencijo pri tistih temeljnih izobraževalnih skupnostih, kjer so občinske skupščine že izpolnile svoje dolžnosti in jim po določilih
35. člena pripadajo še dodatna sredstva za izboljšanje pogojev izobraževalne
dejavnosti. Predvideva se, da bo po takih kriterijih lahko dobilo dodatna
sredstva približno 14 do 15 občin.
Tovarišice in tovariši poslanci! Izpopolnjeni zakonski predlog upošteva predloge razprav na najrazličnejših ravneh in po vseh krajih Slovenije. Dejavnost
vzgoje in izobraževanja dobiva z njim izobraževalne skupnosti, ki omogočajo
nadaljnje izobraževanje samoupravljanja in hitrejše spreminjanje družbenih
odnosov tudi na tem negospodarskem področju. Izredno je okrepljena vloga
republiške izobraževalne skupnosti kot usiklajevalca celotne šolske politike v
republiki. 'Sedanji zakonski predlog omogoča šolstvu, da bo financiralo svojo
dejavnost s stalnimi, in obveznimi viri in njihovo ločitev od proračunskih sredstev družbenopolitičnih skupnosti. Z uspešno zaključno iniciativo, ki naj bi
uredila zakonito zbiranje sredstev za strokovne šole iz gospodarstva, pa bi bili
viri za financiranje celotnega šolstva urejeni izven proračunov; s tako dopolnitvijo bi zakon omogočil dolgoročno sistemsko urejevanje vsebinske in materialne plati celotnega šolstva, predvsem pa njegovo primerno vključitev v
reformske napore.

90

Prosvetno-kulturni zbor

Zakon ne more biti drugačen kot plod razmer in odraz problemov, s katerimi se naša družba danes ukvarja. Potrebna mu je živa in plodna podpora vse
javnosti, da bo< lahko uresničen in da bo priponlogel k uspešnemu reševanju
razmer na področju vzgoje in izobraževanja. Široke razprave, ki so zajele celotno
slovensko javnost, dokazujejo, da zakon ni le plod nekaj strokovnjakov s
področja šolstva in zakonodaje. Ce bo tudi njegovo uresničevanje imelo široko
podporo vse javnosti, bo to vsekakor zadostno jamstvo za hitrejše odstranjevanje težav, ki povzročajo danes še mnoge žolcne razprave.
V prehodnih in končnih določbah predvideva predlog zakona zlasti tiste
ukrepe, ki, so potrebni za pravočasno organizacijo in začetek izvajanja novega
sistema financiranja izobraževanja v SR Sloveniji.
63. člen določa, naj bi se sredstva za financiranje izobraževanja začela
zagotavljati s 1. julijem 1967, člen 61 pa določa, naj bi se temeljne izobraževalne skupnosti in republiška izobraževalna skupnost ustanovile najpozneje do
31. maja, financiranje pa naj bi prevzele s 1. julijem. Posebne izobraževalne
skupnosti pa naj bi prevzele financiranoje izobraževalne dejavnosti šele 1. januarja 1968; do takrat pa velja dosedanji način financiranja dejavnosti strokovnega šolstva, o čemer sem že govoril pri citiranju 61. člena.
Skupščine občin so dolžne, da najkasneje do 15. junija sprejmejo odloke o
stopnjah občinskih prispevkov za izobraževanje in določijo za izobraževanje
namenjeni del občinskega davka od prometa blaga na drobno, kot to določa
66. člen.
S posebnimi določbami se ureja način financiranja izobraževalnih dejavnosti, dokler izobraževalne skupnosti ne sprejmejo meril ali ne sklenejo pogodb
za financiranje skupnih nalog in dejavnosti ter določajo območja za skupno
financiranje srednjih šol in domov za učence teh šol.
Prvi julij ni več daleč; nujno je, da tako za občinske izobraževalne skupnosti, kot tudi za republiško- skupnost, čimprej izvršimo vse organizacijske,
kadrovske in administrativne priprave. Čimprej je potrebno- imenovati iniciativni
odbor, poskrbeti za pripravo začasnih statutov, pripraviti ustanovne skupščine
izobraževalnih skupnosti in njihovo- oblikovanje, postaviti regionalne organizacije za financiranje srednjih šol, izdelati merila za financiranje posameznih
zavodov, v republiški skupnosti pa predvsem in čimprej pristopiti k izdelavi
splošnih meril za dodelitev sredstev med skupnosti in merila za posebna dopolnilna sredstva.
V skupščinah izobraževalnih skupnosti bodo odločali predstavniki javnosti
in prosvetni delavci. Izredno pomembno je, kako bodo- izkoristili materialne in
'Organizacijske -možnosti, kakršne jim daje novi zakonski predlog. Morali jih
bodo prilagajati sedanjim družbenim potrebam in intereso-m posameznih področij, jih tvorno- dopolnjevati ter razvijati samoupravni sistem in družbene
odnose na področju izobraževanja. Povezati bodo morali razvoj samoupravnih
odno-s-ov na p-odlročju izobraževanja z drugimi družbenimi oidnosi lokalnih in
republiške skupnosti. Urejanje novega sistema financiranja in predvideno izgrajevanje gmo-tnih temeljev izobraževanja odpira razvoj uveljavljanja dohodkovnega sistema tudi na tem področju nego-spodarske dejavnosti. Od pravilnega
izbora predstavnikov nove izobraževalne skupnosti pa je predvsem v veliki
meri odvisna realizacija novega zakonskega predloga.
Predlagam zboru, -da zakonski predlog sprejme in omogoči s tem prehod na
uresničevanje njegovih reformsk-ih ukrepov.
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Predsednik Ivo Tavčar: Predlog zakona in predloženo gradivo je na
skupnih sejah z odborom za prosveto in kulturo Republiškega zbora obravnaval
naš stalni odbor in predložil poročilo. Ali želi predstavnik oziroma poročevalec
odbora dati še ustno poročilo? (Da.) Besedo ima poslanec Jože Smole, predsednik
stalnega odbora.
Jože Smole: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Stališče našega stalnega odbora je podano v skupnem poročilu odbora za prosveto
in kulturo Republiškega zbora in stalnega odbora za proučevanje zakonskih in
drugih predlogov Prosvetno-kulturnega zbora. Poročilo ste prejeli dva dni pred
današnjo sejo in menda mi potrebno, da ga beremo.
Iz poročila je razvidno, da so se na skupnih sejah obeh odborov oblikovala
stališča in izdelali konkretni amandmaji, ki so bistveno prispevali k izboljšavi
predloženega zakona. Prav tako je iz poročila razvidno, 'da so vsi člani obeh
matičnih zborov po tehtnem premisleku soglasno sprejeli in odobrili novo
prečiščeno besedilo predloga zakona O1 izobraževalnih skupnostih in o> financiranju vzgoje in izobraževanja. Dovolite mi, da kot poročevalec stalnega odbora
dam samo nekaj dopolnilnih informacij in pojasnil.
Naš stalni odbor je cd samega začetka aktivno sodeloval v pripravah in
izdelavi predloga republiškega zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja. V to delo srno> bili kot odbor vključeni že v
času, ko smo v posvetovalni funkciji razpravljali o predlogu zveznega splošnega
zakona o finančnih sredstvih za izobraževanje in vzgojo. Takrat smo v odboru
soglasno ugotovili, da gre za izredno pomemben sistemski zakon, ki naj bi
odprl razvoj novih družbenih odnosov na celotnem področju vzgoje in izobraževanja. Vsestransko smo podprli zamisel o ustanovitvi izobraževalnih skupnosti
in o zagotavljanju stalnih in stabilnih virov financiranja. Hkrati smo takrat
izrazili mnenje, naj bi zvezni splošni zakon bil zares samo okviren, naj se ne
bi spuščal v podrobnosti, kajti konkretizacija splošnih načel naj bo stvar republiške zakonodaje. Ze v pripravah za predlog zveznega splošnega zakona smo
pristopili tudi k obravnavi1 tez za sestavo republiškega zakona.
Potemtakem lahko trdimo, da se je stalni odbor Prosvetno-kulturnega zbora
že od februarja meseca 1966. leta aktivno ukvarjal s pripravo in izdelavo
republiškega zakona. Tem razpravam, načelnim in konkretnim, je naš odbor
posvetil 14 sej. Ta podatek navajam samo kot eno cd ilustracij intenzivnega
dela, ki so ga opravili člani našega stalnega odbora v tesnem sodelovanju s
predlagateljem, s predstavniki republiškega sekretariata za prosveto in kulturo in s predstavniki republiškega izvršnega sveta. Naj s tem v zvezi omenim,
da je to sodelovanje bilo v vseh fazah priprav zakona zelo intenzivno, pristno
in vsestransko.
Naš stalni cdbor je bil mnenja, da bi zakon lahko sprejeli že decembra
meseca 1966. leta, seveda s tem, da bi takratni predlog zakona dopolnili, in
popravili s konkretnimi amandmaji. Kot je znano, se je ena od bistvenih načelnih pripomb nanašala na to, da takratni zakonski predlog ni v zadostni meri
upošteval vloge komun pri financiranju šolstva, zlasti osnovnega. Te in druge
načelne pripombe kakor tudi konkretni predlogi bi se po mnenju članov našega
stalnega odbora že meseca decembra lani lahko formulirali v obliki konkretnih amandmajev k zakonskemu predlogu. Zal je predlagatelj decembra zakonski
predlog umaknil. Smatram, da smo izgubili na času in da bi, bilo v marsikaterem pogledu bolje, če bi zakon začeli uveljavljati že s 1. januarjem tega leta,
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kot je to storila večina bratskih .repuiblik. Kot vemo, je Socialistična republika
Slovenija sedaj edina republika, ki še ni sprejela zakona, čeprav je bila Slovenija prva, ki je izdelala osnutek republiškega zakona in prva, v kateri so se
začele vsestranske razprave o osnutku zakona. Morda je nekaj resnice tudi v
trditvi, da je tako podaljšana priprava in razprava omogočila, da imamo danes
pred seboj zakonski predlog, ki je tako- sestavljen, da je v največji možni meri
upošteval izkušnje in potrebe v naši republiki, kakor tudi izkušnje ostalih
socialističnih republik naše jugoslovanske skupnosti.
Sedanje prečiščeno besedilo zakona je po mnenju članov stalnega -odbora
rezultat zelo intenzivnih razprav, v katerih so živo in prizadeto sodelovali prosvetni delavci in drugi družbeni delavci,, kakor tudi celotna naša javnost. V
zadnji fazi priprav republiškega zakona so-imela izredno velik pomen posvetovanja, ki jih je predsednik Prosvetno-kulturnega zbora v dogovoru s predsednikom Republiškega zbora sklical v dneh od 27. do 29. marca letos v Celju,
Slovenj Gradcu, Mariboru, Murski. Soboti, Ljubljani, Postojni, Kranju in Novem
mestu. Kot nam je znano, so na teh posvetovanjih aktivno sodelovali predstavniki vseh občinskih skupščin, predstavniki prosvetnih delavcev, predstavniki
Socialistične zveze, sindikatov, kakor tudi, velika večina poslancev Prosvetnokulturnega in Republiškega zbora. V obeh odborih matičnih zborov, v stalnem
odboru Prosvetno-kulturnega zbora in odbora za prosveto in kulturo Republiškega zbora smo bili soglasni v oceni, da so bila ta posvetovanja izredno
koristna in da bi brez njih zares ne bili sposobni izdelati takšnega zakonskega
predloga, kakršen je danes pred nami.
Že samo dejstvo, da je kot neposredni rezultat teh posvetovanj bilo sprejeto 22 amandmajev k prvotnemu besedilu zakonskega predloga, prepričljivo
govori o vplivu, ki so ga ta posvetovanja imela na izdelavo- končnega prečiščenega besedila zakona. Upam si trditi, da je v teh 22 konkretnih amandmajih v
največji meri, upoštevano vse tisto, kar je bilo bistvenega povedano na posvetovanjih; z drugimi besedami, upoštevane so pripombe in kritike, ki so- bile
izrečene na posvetovanjih. V teh amandmajih je torej prišla do izraza splošna
težnja, ki so jo zelo jasno na posvetovanjih izrazili zlasti prosvetni delavci.
Noben zakon, ki smo ga do sedaj sprejeli, ni bil predmet tako širokih in
intenzivnih razprav, kot je prav ta; o tem je že govoril predstavnik Izvršnega
sveta tovariš Cačinovič. To je tudi povsem logično, kajti vsi se zavedamo, da
gre za sistemski zakon na izredno pomembnem področju vzgoje in izobraževanja. Ta zakonski predlog je potrebno presojati predvsem z vidika perspektiv,
ki jih odpira na tem celotnem področju. In če je k zakonskemu predlogu, ki ima
71 členov, »bilo sprejetih 22 amandmajev, kar se doslej še nikdar ni zgodilo,
potem je to' dokaz, da je sedanje prečiščeno besedilo rezultat zelo širokih in
kvalificiranih prizadevanj.
V odboru smo temeljito proučili vsa mnenja in predloge, ki smo jih prejeli
od občinskih skupščin, od poslancev in cd družbeno-političnih in strokovnih
organizacij ter od posameznih ustanov. Stalni odbor je v obliki konkretnih
amandmajev dobil predloge od sikupščin Sežana, Nova Gorica, Ajdovščina, Tolmin, Ilirska Bistrica, Koper, Piran in Izola, Ljubljana-Moste-Polje. Poleg tega
so dali, konkretne amandmaje tovarišica Breda Moschl, poslanka Prosvetnokulturnega zbora in tovarišica Magda Kočar, poslanka Republiškega zbora.
Poleg teh konkretnih amandmajev smo, v odboru zelo temeljito in vsestransko
razpravljali tudi o pripombah, ki so nam jih pismeno poslale skupščine občin
Brežice, Domžale, Kamnik, Lenart, Piran, Tolmin. Zagorje ob Savi, nadalje
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mestni svet Ljubljana, predsedstvo republiškega odbora sindikata družbenih
dejavnosti 'Slovenije, sindikat družbenih dejavnosti občine Žalec, občinski sindikalni svet Domžale, Ljutomer in Ptuj, glasbena šola Brežice, pedagoški inštitut
ter skupnost tehniških šol SR Slovenije.
Na posvetovanjih in v pismeno formuliranih mnenjih občinskih skupščin,
sindikatov in delovnih organizacij so bili po našem mnenju izrečene predvsem
štiri osnovne kritične pripombe na prejšnje besedilo predloženega republiškega
zakona. Prvič, da zakon ne zagotavlja dovolj enotne nacionalne politike in da
je premalo obdelana posredovalna vloga republiške izobraževalne skupnosti;
drugič, da niso izdelana merila za dodeljevanje dopolnilnih sredstev; tretjič,
da ni urejeno financiranje srednjega šolstva; in četrtič, da niso dovolj precizirane obveznosti glede financiranja.
Naš stalni odbor je mnenja, da so s sprejetimi amandmaji, gre za 22 amandmajev, v največji možni meri rešena v načelnem pogledu vsa ta sporna vprašanja, in da je v sedanjem prečiščenem zakonskem besedilu odprta perspektiva
za reševanje vseh omenjenih perečih problemov.
Odbor ni mogel sprejeti tistih amandmajev, v katerih so predlagatelji zahtevali, naj bi že v tem zakonu določili obvezno financiranje strokovnega šolstva
s strani gospodarskih organizacij. Teh amandmajev nismo mogli sprejeti ne
zaradi, tega, ker se z njihovo vsebino ne bi strinjali, ampak, kot je bilo že tukaj
povedano, zato ker to trenutno ni v pristojnosti republiške skupščine.
V odboru smo se prav ob teh amandmajih in konkretnih pripombah zelo
zavzeli za akcijo, ki jo> je napovedal Izvršni svet, in podprli tudi vsa dosedanja
prizadevanja Izvršnega sveta, da pridemo v tem pogledu do stabilnejših virov
financiranja. Zaradi tega bi rad posebej poudaril, da naš odbor ni zavrnil
amandmajev, ki so zahtevali, da je treba v zakonu predpisati obvezno^ financiranje s strani delovnih organizacij] zato, ker bi se morda z njimi ne strinjal.
Vsebinsko se s takšnimi stališči strinja, vendar jih zakonsko ni mogel sprejeti,
ker to trenutno ni v kompetenci republiške skupščine. Naš odbor je pa vsekakor
vsestransko podprl zamisel, da tako Izvršni svet kot skupščina odločno' nastopimo z zahtevo, da se omogoči Sloveniji, da sama uredi financiranje srednjega in
zlasti strokovnega šolstva.
Stalni odbor se je sestal danes zjutraj pred sejo zbora. Na tej seji je ugotovil
tehnično napako v predloženem prečiščenem zakonskem besedilu, in sicer v
64. členu. V tem členu je izpuščen zelo pomemben vir: udeležba v republiškem
davku cd prometa blaga na drobno. Do te napake je, izgleda, prišlo iz povsem
tehničnih razlogov; zato je treba v 64. členu zakona dodati: »-Med sredstva za
izobraževanje se steka v letu 1967 42,5!% republiškega davka od prometa blaga
na drobno (29. člen).«
Zaradi pomembnosti bom ves 64. člen prebral:
»Za leto 1967 znaša stopnja republiškega prispevka za izobraževanje iz
osebnega dohodka iz delovnega razmerja 1 °/o od osnove po prvem odstavku
26. člena tega zakona. Med sredstva za izobraževanje se steka v letu -1967
42,5'% republiškega davka od prometa blaga na drobno (29. člen). Za enak
odstotek se za leto 1967 zniža stopnja republiškega prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, ki je določena z zakonom o uvedbi in stopnjah
republiških prispevkov, davkov in taks.«
-To določilo o- prispevku od republiškega davka od prometa blaga na drobno
je bilo vključeno že v prejšnjem besedilu in je po napaki izpadlo.
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Nadalje je naš odbor zjutraj razpravljal o dodatnem poročilu zakonodajnopravne komisije, ki je imela pripombe k 26., 45., 54., 58. in 69. členu. Odbor
se z dodatnim poročilom in pripombami zakonodajno-pravne komisije povsem
strinja.
Na današnji seji je stalni odbor razpravljal tudi o pripombah, ki jih je
naknadno dobil, in sicer o pripombah skupščine občine Žalec, sindikata delavcev družbenih dejavnosti občine Ptuj in skupnosti tehniških šol SR Slovenije.
Čeprav so te pripombe prišle po 10. aprilu, torej po roku, ki je bil določen za
pismene pripombe, smo bili v odboru soglasni, da jih je treba vzeti v obravnavo.
Osnovna pripomba skupščine občine Žalec se nanaša na odnose med razvitimi in nerazvitimi in postavlja kot zahtevo, naj se ustanovijo regionalne skupnosti, ki bi zajemale območje več občin, kolikor se ne bo formirala enotna
izobraževalna skupnost za območje vse republike. Mnenja smo, da zakon rešuje
to vprašnje, saj predvideva regionalne skupnosti. Kar pa zadeva enotno izobraževalno skupnost za območje republike, smo bili mnenja, da je dovolj z zakonom predvideti, temeljne izobraževalne skupnosti in republiko izobraževalno
skupnost s tem, da je po> prečiščenem besedilu zakonskega predloga temeljna
izobraževalna skupnost dobila večje kompotence in večjo posredovalno1 ter
usklajevalno vlogo; potemtakem smatramo', da je v sedanjem, zakonskem predlogu zajeto bistvo pripomb, ki so konkretno' naštete v stališčih skupščine občine
Žalec. Nadalje občina zahteva, da je treba urediti problem financiranja šolstva
druge stopnje z obvezno obdiavčitvijo delovnih organizacij; to je problem, o
katerem sem pravkar že govoril.
Sindikat delavcev družbenih dejavnosti občine Ptuj zahteva eno izobraževalno skupnost v SR Sloveniji; smatra, da se lahko samo z eno izobraževalno
skupnostjo zagotovi enakopravnost za vsakega učenca in enaki pogoji za delo
v šolah. To sodi v isto kategorijo pripomb, o katerih isomo v odboru veliko
razpravljali. Naš odbor se ob tem: ne strinja, da gremo na eno samo izobraževalno skupnost, ampak, ponavljam, na temeljne izobraževalne skupnosti, na
predvideno' možnost regionalnih skupnostih in na republiško izobraževalno skup^nost, ki opravlja usklajevalno vlogo.
'Skupnost tehniških šol SR Slovenije zastavlja vprašanje, kdo bo prevzel
za leto 1967 odgovornost in jamstvo za financiranje strokovnih šol. To> je vprašanje, na katerega sem že prej odgovoril; očitno pa je, da bi morali danes pri
sprejemanju republiškega zakona O' izobraževalnih skupnostih in o financiranju
vzgoje in izobraževanja ponovno' apelirati na delovne organizacije in še enkrat
poudariti pomen priporočila republiške skupščine glede financiranja teh šol.
V tem letu očitno nimamo nobene druge možnosti in moramo še naprej zdržati
pri dosedanjem načinu, financiranja, to se pravi, pri mobiliziranju prostovoljnih
prispevkov delovnih organizacij. Zelo napak bi bilo, če bi se ob sprejetju
republiškega zakona ustvaril vtis, da SO' s tem prenehale obveznosti delovnih
organizacij glede financiranja srednjega strokovnega šolstva.
Drugih pripomb naš odbor ni dobil.
Kot rezultat celotnega dela v našem odboru, predlagamo člani odbora Prosvetno'-kulturnemu zboru, da sprejme predloženi zakon o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji.
Predsednik Ivo Tavčar: Predlog zakona je obravnavala tudi zakonodajmo-pravna komisija in predložila dvoje poročil. Ali želi predstavnik
komisije še kaj ustnega dodati? (Ne želi.)

35. seja

95

Če ne, začenjam razpravo o predlogu zakona o prečiščenem besedilu. Kot
veste, ste dobili kasneje še drugi izvod zakona, ki že vsebuje številne spremembe,
ki so bile do' določenega dne vnesene v predlog zakona.
Pismeno se je prijavila k besedi poslanka Darinka Šušteršič.
Darinka Šušteršič: Rada bi razpravljala o materialnem položaju
v osnovnem šolstvu. Pred dvema letoma sem bila v začasnem odboru za osnovno
šolstvo, kjer smo sestavljali in pozneje tudi pripravili zakon o osnovni šoli. 2e
takrat se je odprlo pereče vprašanje neenakosti materialnih osnov osnovnih
šol na našem podteželju in v naših mestih. Ko smo sprejeli zakon, je bilo rečeno,
da bodo materialne osnove urejene z novim zakonom, ki bo urejeval financiranje
vzgoje in izobraževanja. Od takrat pa do danes nas je stalno spremljakv to
vprašanje; zadnje čase celo tako' močno, da je ustvarjeno' vzdušje, zaradi katerega
niti s prečiščenim besedilom zakona ne moremo biti povsem zadovoljni.
Bistvo našega nezadovoljstva je predvsem v vprašanju osnovnih meril. Na
začetku je v 12. členu rečeno, da republiška izobraževalna skupnost določa
enotne osnove meril za financiranje vzgoje in izobraževanja. Rečeno je, da je
to njena prvotna naloga. Menim, da je bilo s tem mišljeno, da je treba napraviti premik v izenačevanju pogojev dela, kar smo stalno poudarjali. Vendar smo
pozneje, ko smo to proučevali, našli nasprotne trditve in nasprotna mnenja.
Tako 23. člen govori, da izvršni odbor izobraževalne skupnosti pripravlja
predlog meril za razdelitev sredstev, skupščina pa v 22. členu ta merila sprejema. To pomeni, da bomo imeli s 1. julijem toliko meril, kolikor bo izobraževalnih skupnosti. S tem pa se odmikamo od tiste enotnosti, na .katero stalno
opozarjamo1. Zato bi rada, da bi v zakonu konkretno zapisali, kdaj in kako
bomo ta merila uredili.
Moram opozoriti še na nekaj, kar me je prizadelo, in sicer, deto skupščine
izobraževalne skupnosti. V 22. členu je določeno, da sprejema skupščina merila
za delitev sredstev po normativih, ki so določeni z zakonom, in drugimi predpisi. Rada pa bi vedela, s kakšnim zakonom in s kakšnimi predpisi, če pa jih
nimamo.
In še nekaj drugih, manj pomembnih pripomb; v 13. členu govori, zakon o
prenehanju izobraževalnih zavodov. Sprašujem se, ali bo sploh kdaj prišlo do
ukinitve zavodov, če ne bo neke širše pobude za to? Zlasti za take zavode, za
katere vemo, da res niso potrebni.
Na našem področju nimamo dovolj materialnih osnov in zato so začeli
ndkateri razpravljali o tem, da bi spremenili mrežo osnovnega šolstva in ukinili
nekatere centralne šole. Od tiste mreže, za katero sicer ne moremo reči, da je
idealna, naj bi prešli nazaj na staro in zmanjšali število centralnih šol. To je
nedvomno korak nazaj, do katerega je prišlo zato, ker nekateri ne vidijo izhoda
in skušajo dobiti denarna sredstva na tak način.
Rada bi tudi, da bi predpisali z zakonom tudi najvišji del občinskega
prispevka za izobraževanje. Sem s področja, kjer je gospodarstvo šibko; najnižji
del občinskega prispevka pa po mojem mnenju ustreza razvitejšim občinam.
Za našo občino pa ni prav, da ji ne določimo zgornje meje, sicer bodo tisti, ki
so že tako prizadeti, morali dajati precej več, kot tisti, ki niso prizadeti. To
pripombo je dala tudi naša občinska skupščina.
Pa še nekaj, tri leta so se večale razlike v materialnih osnovah naših šol
in nismo bili sposobni, da bi jih nekako zaustavili. Prepričana sem, da jih
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tudi s prehodom na občinske izobraževalne skupnosti ne borno in da so te skupnosti korak nazaj od regionalnih, ki smo jih bili prej postavili. Vsaj za naše
razmere to velja.
Predsednik Ivo Tavčar: Hvala. Rad bi opozoril poslance, če žele
kakšno spremembo v zakonu, da take predloge za spremembo formulirajo. Seveda pa so tudi, splošne, načelne razprave smotrne in zlasti v začetku povsem
zaželene. Morda bi bilo koristno, da našo razpravo ločimo v prvi, splošni del
in v drugi del, ko bomo razpravljali o posameznih spreman jevalnih predlogih.
Ker bi bilo koristno, da se posamezniki tudi pismeno prijavijo k razpravi,
prosim poslance, da to store, čeprav s tem ni rečeno, da se ni mogoče, kot je bilo
sedaj v navadi, tudi ustno priglasiti k razpravi. Odrejam četrturni, odmor.
(Seja je bila prekinjena ob 10.25 in se je nadaljevala ob 11. uri.)
Predsednik Ivo Tavčar: Nadaljujemo z razpravo. K besedi se je prijavil poslanec Alojz Pevec.
Alojz Pevec: Dovolite mi, spoštovane tovarišice in.tovariši poslanci,
da v imenu prosvetnih in družbenih delavcev mojega volilnega območja dam
kratko analizo vsebine predloga zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja, ter nekaj predlogov, katere bi morali upoštevati
v končni redakciji, da bi lahko zanj v imenu volivcev glasoval.
Predloženi zakonski osnutek predstavlja nedvomno novo kvaliteto na področju te družbene dejavnosti. Izobraževalne skupnosti bodo kot samoupravni
mehanizmi tiste institucije, v katerih se bo dograjeval, širil in dopolnjeval
sistem samoupravljanja na področju šolstva, posebno zato', ker bodo v teh
organih sodelovali vsi aa; šolstvo zaintersirani činitelji izven šolskih ustanov.
Osnutek zakona določa tudi konkretne obveznosti, ki, jih imajo skladno^ z
ustavo družbeno-politi čn e skupnosti pri zagotavljanju dopolnilnih sredstev za
dejavnost šol. Iz pripravljenega osnutka je moč videti, da
vsi pristojni forumi,
zlasti še republiški sekretariat za prosveto in kulturo, vložili nemalo truda,
da bi bil ta osnutek resnični odraz želja široke javnosti, usklajenih s potrebami
in možnostmi v okviru lastnega gospodarskega potenciala. Sedaj je naša odgovorna naloga, da ugotovimo1, v koliki, meri bi. se. z. velj avnostjo tega zakona
začeli bistveni premiki v smeri uresničevanja načel šolske ter . družbene in
gospodarske reforme.
Temeljna načela so v predlogu zakona jasna in sprejemljiva. Vendar je
še nekaj odprtih vprašanj, ki jih ta zakonski osnutek ne obsega ali pa jih
rešuje samo delno. Smatramo!, da bi v nadaljevanju naštete pripombe pri končni
redakciji morali upoštevati.
Za katere pripombe gre? Prvo, kar mislimo, da bi lahko vsaj za nekaj
časa zastalo, so sredstva za obvezno rezervo iz skupnih dohodkov izobraževalnih skupnosti. Mislimo, da bi v začetku ta sredstva lahko izostala, oziroma bi
se lahko vsaj znižala' na P/o, ker bodo v veliko breme. Ze tako so sredstva za
osnovno dejavnost premajhna; v primeru, da bomo morali imeti'velike rezerve,
pa se bo verjetno pedagoški standard še zmanjšal.
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V predlogu zakona pogrešamo kriterije.in merila, po katerih bo republiška
izobraževalna skupnost dajala dopolnilna sredstva posameznim občinam. V
zadnji redakciji smo sicer dobili ta material, vendar mislimo, da bi že danes ko
razpravljamo o zakonu, morali vedeti, koliko sredstev bo namenjenih posamezni izobraževalni skupnosti.
Predlog zakona nadalje ne predvideva sredstev za obvezno izpopolnjevanje
učnega kadra. Predlagam, da se 3. točka 41. člena prenese v 40. člen, pedagoški
svet SR Slovenije pa naj izdela ustrezne programe obveznega izpopolnjevanja.
Mislim, da je to dobro za obogatitev vsebine dela.
Iz predloga dalje ni razvidno, kdo bo v bodoče neposredno odgovoren za
stanje in razvoj šolstva v republiki. V predvidenem sistemu temeljnih izobraževalnih skupnosti bo velik del sredstev, namenjen sicer osnovni dejavnosti
šol, porabljen za administrativno' delo in najbrž tudi za delo pristojnih nadzornih organov. Postavljam "vprašanje, kateri so ti nadzorni organi občine in kdo
jih bo financiral? Menimo, da ta sistem temeljnih izobraževalnih skupnosti ni
racionalen in se strinjamo s predlogom, kot ga je dala tovarišica iz Tolmina.
Ob tem se takoj postavlja tudi vprašanje pretirane decentralizacije, ki se
ni obnesla na nobenem drugem področju; spomnimo se npr. decentralizacije
bank ali službe družbenega knjigovodstva. Najbrž se tudi na področju šolstva ne
bo obnesla.
V zvezi s tem se,, zdaj še bolj kot kdajkoli prej, postavlja vprašanje učinkovitosti dela ali, točneje, učinkovitosti organizacije dela, prosvetno-pedagoške
službe, ker se nadzor nad zakonitostjo temeljnih izobraževalnih skupnosti predvideva s strani pristojnih občinskih organov. Smatramo, da se lahko ti pristojni
občinski organi podaljšajo tudi v same šole. Pedagoško pomoč pa lahko nudijo
sposobni pedagoški svetovalci iz matične šole, ker bo s tem tudi sama ocena
dela šol, po katerih se bodo verjetno dodeljevala sredstva, bolj realna, kot
sedaj, ko prosvetno-pedagoška služba pošlje enkrat v šolskem letu ekipo na
ogled dela. Smatramo', da bi bilo to racionalno, ker bi lahko sredstva za delo
teh služb razdelili matičnim šolam, v katerih bi bili vključeni svetovalci.
Nadalje predlagamo, da finanaciranje srednjih šol prevzamejo' republiška
izobraževalna skupnost in posebne izobraževalne skupnosti, in to z uzakonitvijo
obveznega prispevka gospodarskih organizacij. Čeprav to ni v pristojnosti naše
skupščine, smatramo, da bi verjetno skupščina po hitrem postopku lahko tudi
ta problem rešila. Gospodarske organizacije, kot pravi predstavnik gospodarske
zbornice, bi v glavnem ne imele ničesar proti; celo same želijo, naj se obvezni
prispevek za obvezno šolstvo uzakoni. Potem bi strokovno šolstvo verjetno
drugače delovalo kot šedaj.
Taka ureditev ni nujna samo zaradi enakomernega dotoka zadostnih sredstev, ampak še bolj zaradi pravilnega urejanja strukture in mreže šolstva.
Sicer se bo namreč dogajalo, da bodo občine, če bo to v njihovi pristojnosti,
ukinile šole, ki so že postavljene, in še marsikaj drugega.
Teh sedem predlogov dajem v imenu prosvetnih in družbenih delavcev z
željo, da se o njih v našem zboru razpravlja, tovariša predsednika pa prosim,
da jih posreduje tudi Republiškemu zboru, ko bo sprejemal zakon.
Predsednik Ivo Tavčar : Tovariš Pevec, ali so ti predlogi formulirani
kot spreminjevalni predlog? Ker tako, kot si govoril, bi rekel, da še niso for7
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mulirani. Zato ;bi želel, da jih formuliraš resnično kot spreminjevalne predloge
in da toično poveš, h kateremu členu spadajo, da bo v skladu s tvojimi željami,.
K razpravi se je prijavila poslanka Vera Kravarič-Marošek.
Vera Kravarič-Marošek: V 12. členu zakona je govora o politiki republiške izobraževalne skupnosti, s katero naj ta skupnost zagotovi dogovorjeni minimalni standard izobraževalne dejavnosti v vseh temeljnih izobraževalnih skupnostih tako, da določa osnove meril za financiranje izobraževalnih zavodov. Ce to razumemo kot večjo- vlogo in odgovornost republike pri
izenačevanju delovnih pogojev šol, zlasti osnovnih, pa prihaja do zmede in nejasnosti, kajti v istem členu beremo, da vsaka temeljna izobraževalna skupnost
določa svoja merila za delitev sredstev izobraževalnim zavodom. Torej bo toliko
meril, kolikor izobraževalnih skupnosti; se pmavi, da še poglabljamo' že skrajno
neenakost v merilih. Zato predlagam, da se ta nejasnost odpravi iz: zakona.
Nadalje, zakonski predlog določa, da je republiška izobraževalna skupnost
dolžna določati merila in pogoje za dodeljevanje posebnih dopolnilnih sredstev
temeljnim izobraževalnim skupnostim, in sicer najpozneje do 31. 12. 1967. Vprašujem: zakaj meril in pogojev ne določamo za to leto vsaj v kakšno uredbo?
Kajti, logično bi bilo, da bi merila in pogoji bili znani vsaj pred sprejetjem,
zakona. Zakaj je rok za izdelavo meril in pogojev tako- odmaknjen od resničnih
problemov letošnjega leta? To zavlačevanje ni, razumljivo- zlasti zato-, ker so
v predlogu zakona podani osnovni kriteriji, ki naj bodo upoštevani pri izdelavi meril.
Ali republika sploh lahko- zagotavlja oziroma zagotovi posebna dopolnilna
sredstva izobraževalnim skupnostim, V zakonu je sicer napisano, da b-o republiška izobraževalna skupnost izdelala merila, kakšna pa bodo- ta merila in
kolikim izobraževalnim skupn-os-tim bo lahko republika p-omagala, pa lahkole slut-imo. Letos je za to namenjeno-, kakor vidimo iz obrazložitve, le 300 milijonov starih dinarjev. Ker pa nam je vsem znano, da število- pomoči potrebnih
temeljnih izobraževalnih skupnosti ne- bo tako neznatno, predlagam, da republika le poišče sredstva, da se namenska vsota za izravnavo- poveča vsaj še za
100 dodatnih milijonov, -da bi znašala 400 milijonov S dinarjev. Le- če- -b-o kvota
večja, lahko pričakujemo, da b-od-o- merila -drugačna, da b-o-do vsaj za delček
izboljšani pogoji izobraževanja na tistih področjih, Iki so iz različnih vzrokov
zaostajala že vrsto- let nazaj, a prav močno zao-staiajo v tem 1-e-tu. Ce sredstev
ne ibo več, bo šlo v teoriji drugače, v praksi pa p-o starem tiru, tako- -da tista
področja, ki bo-do- imela še dosti sredstev za izobraževanje, b-odo tudi po no-vem
zakonu lahko nadaljevala tako kot doslej, tista področja, ki pa s-o- vsa leta
zaostajala, pa prihajajo- v zelo kritično situacijo.
Zato predlagam, da se 35. -členu doda besedilo-: »upošteva naj se tudi število
prebivalcev v temljni, izobraževalni skupno-sti, število -otrok, zajetih v izobraževalnih zavodih, in razvitost šolske mreže.«
Zakaj? Občine z majhnimi številom prebivalcev in z velikim številom otrok
so- v posebnem položaju. So celo občine, v katerih je vsak šesti prebivalec
osnovnošolski otrok. Sole pa, četudi podružnice, morajo ostati kjer pač so zaradi
velikega šolskega radiusa; zato predlagam, da se moj predlog sprejme kot dopolnilo k 35. členu.
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Predsednik Ivo Tavčar: Besedo- ima poslanec Rudi Jaušovec.
Rudi Jaušovec : Tovariši poslanci! Ob tem, ko- danes razpravljamo
o novem zakonu o izobraževalnih skupnostih in o financiranju izobraževanja in
vzgoje, mi dovodite nekaj besed o investicijah v osnovnem šolstvu. Mislim
namreč, da je to- vprašanje še vedno zelo aktualno, posebno1 sedaj, ko- sprejemamo novi zakon, ki pa investicij v šolstvu v zadostni, meri ne urejuje.
V 7-letnem perspektivnem programu razvoja šol je predvideno', da bo v
7 letih zgrajenih 426 000 m2 površin, to je 61 000 m2 na leto. Po podatkih republiškega sekretariata za prosveto in kulturo smo dobili v Sloveniji, v letu
1964 18 novih šol, 11 šol je bilo« dozidanih, 42 pa z večjimi adaptacijami usposobljenih za delo. Še bolj razveseljivi so podatki za leto 1965/66. V tem, času
je bilo zgrajenih 35 novih objektov, ,14 šolam so dozidali potrebne prostore,
48 šol pa so adaptirali. Tako je bilo pridobljenih okrog 100 000 m2 no-vih površin.'
Na prvi pogled je to prijetna .številka, ki, pa izgubi nekaj svoje vrednosti, ko
zvemo, da smo morali, opustiti prav v teh letih zaradi dotrajanosti kar 20 Vo
neustreznega šolskega prostora. Tako so v resnici, v šclah pridobili le okrog
72 000 m2 površin.
Poglejmo-, kako- je z uresničevanjem 7-letnega perspektivnega programa
razvoja šol, v smislu katerega bi v 7 letih bilo zgrajenih 426 000 m2 površin!
Številke povedo, da akcija na tem področju ni potekala usklajeno- s programom.
V nadaljnjih 4 letih bi namreč bilo treba zgraditi še 320 000 m2 novih površin
ali 80 000 m2 na leto.
Vzporedn-o- s pripravami na organizacijo gradnje šol je bil v sodelovanju z
občinskimi skupščinami leta 1965 izdelan kratkoročni prioritetni plan izgradnje
šolski,h prostorov za leto 1965/66. V tem letu je Skupščina, SR Slovenije s .smernicami družbenega plana zagotovila udeležbo- republike in dol-očila namenska
sredstva za gradnjo šo-1. Izračunana je bila gornja meja investicij za gradnjo
takšne šole, ki bo ustrezala pedagoškimi normativom. V ta namen je bilo- predvideno, kakor je znano, 3 milijarde 100 tisoč starih dinarjev republiških kreditov;
investitorji sami pa so prispevali 2 milijardi 134 milijonov starih dinarjev. Na
tak način je bilo financiranih 11 šo-1, ki so bile že v gradnji in jih je bilo- treba
dokončati, 7 šolskih stavb je bilo- 'dozidanih, 15 pa zgrajenih na novo-.
Problemo-v zaradi pomanjkanja šolskega pro-stora je brez dvoma še zelo
veliko; vsekakor več, kot jih je zajemal minimalni program najnujnejše izgradnje, v katerem, je zapisano, -da je bilo- treba v letu 1966/67" zgraditi še
11 novih objektov s 123 000 m2 površine.
Ponovno velja ugotoviti, -da je bila akcija, organizirana za gradnjo šol v
Sloveniji,, ki jo je bilo moč izvesti predvsem zaradi prepotrebne organizacijske
in strokovne misije republiškega sekretariata za prosveto ;in kulturo, odlično
zastavljena in da jO' kaže nadaljevati, četudi prav v letošnjem letu v ta namen
republika ni mogla izl-očiti posebnih sredstev.
Danes predloženi predlog zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja,
kot vemo, ne rešuje vprašanja investicij v šole. Tembolj se mi zato zdi potrebno
danes aktualizirati vprašanje investicij v šolstvu zi namenom, da v skladu z
materialnimi možnostmi, skušamo še morda v letošnjem letu, predvsem pa v
prihodnjih 3 letih, vsaj delno realizirati zastavljeni plan 7-letnega perspektivnega programa razvoja šol.
Želim, da bi novi izvršni svet imel vsaj toliko posluha za izgradnjo novega
osnovnošolskega 'prostora, kot ga je imel sedanji.
7»
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Predsednik Ivo. Tavčar: Kdo želi besedo? Prosim, poslanka Zofka
Kodrič.
Zofka Kodrič: Tovarišice in tovariši poslanci,! Rada bi nanizala samo
nekaj misli k osnutku zakona. Imam velike pomisleke, ker se bojim, da se naša
želja po enotnosti tudi s tem zakonom žal ne bo uresničila in to kljub vsem
predloženim amandmajem.
Osnutek zakona, namreč s sprejetimi amandmaji še vedno, fiksira razlike
v financiranju šolstva med posameznimi področji, ker postavlja višino sredstev
za šolstvo v direktno odvisnost od gospodarstva posameznih področij. Težko1
si je zamisliti dvig materialnega položaja v revnejših predelih, ne da bi bila
tangirana ob tem celotna skupnost oziroma materialno močne komune. Zato so
zaželene širše izobraževalne skupnosti, kjer bi se dodeljevala sredstva po dosledno enotnih merilih za celotno področje po potrebah posamezne šole ne glede
na to, v kakšnih zneskih so dotekala sredstva iz posameznih gospodarsko seveda
različno1 razvitih območij v okviru neke izobraževalne skupnosti.
Osnovno, o čemer bi morali razpravljati, je to, da bi morala biti ze dana neka
merila za dodeljevanje sredstev oziroma že danes bi morali biti postavljeni
normativi, ki bi morali biti enotni in enaki za vso republiko.
Zakon bi moral tudi predvidevati investicijska sredstva, da bi bilo čimprej
mogoče razviti šole, ki imajo perspektivo, in tako zaostajajočim kar najbolj
izenačiti pogoje dela in trošenje sredstev. Tukaj nastajajo' prav tiste največje
r ci z li ks
Iz osnutka zakona tudi ni jasno, ali se bodo lahko v republiško izobraževalno
skupnost stekala sredstva v tisti meri, da bi bila njena izravnalna vloga dovolj
učinkovita in da bi bil povsod dosežen minimum pri, sredstvih.
In če dovolite, še nekaj iz ptujskega področja! Izračunali simo, da bi za
izravnavo na področju ptujske komune do republiškega povprečja, to je 94 000
din na otroka, potrebovali preko 200 milijonov dinarjev. Znesek, ki je v višini
300 milijonov 'dinarjev zagotovljen republiški izobraževalni skupnosti za izravnave, torej nikakor ne daje jamstva, da bi se neznosne razlike odpravile.
Predlogi, revnejših predelov po eni izobraževalni skupnosti oziroma po
učinkoviti izravnavi, so razumljivi' zlasti še v centralno postavljenih učnih
programih in predmetnikih in ustavnem načelu o enakih pogojih pridobivanja
izobrazbe.
Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Božidar Ravnikar.
Božidar Ravnikar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Bc-im sorazmerno' zelo kratek; rad bi se pridružil govorniku, ki je načel
vprašanje investicij. Če pogledamo predlog zakona, m sicer 31.,' 32. m 3:3. člen,
ki govore o združevanju amortizacijskih sredstev, ugotovimo, da pravzaprav le
ti trije členi govore posredno o investicijah v šolstvu. Ce pa pogledamo- še podatke, ki jih imamo na razpolago v priloženi kvantifikaciji,, pa lahko na hitro
ugotovimo naslednje:
V letu 1966 je bilo porabljenih skupaj z investicijami in anuitetami približno 56 milijard S din. Ce semkaj prištejemo še, sredstva, ki so jih ustvarili
zavodi z lastno dejavnostjo, znese vse skupaj približno 61 milijard; lastna
dejavnost je namreč znašala lansko leto dobrih 5 milijard S din. Lansko leto
je bilo v SR Sloveniji porabljeno-vsega skupaj za investicije 6,64 milijarde S din;

35. seja

101

po planu za leto 1967 pa ugotavljamo, da bo na razpolago 57,2 milijarde S din,
vključeno z lastno dejavnostjo, pa brez investicij in anuitet.
Če pregledamo vse te številke, ugotovimo, da bi pri enaki stopnji investiranja v vse veje šolstva, kot je bila lansko letoi, da se torej ne bi prav nič
povečala, potrebovali vsega skupaj 63,84 milijarde S din. Po' ugotovitvah glede
na leto 1966 to pomeni, da manjka 2,75 (milijarde S-dinarjev.
Glede na to, da predlog zakona predvideva, da bi se amortizacijska sredstva
združevala v posameznih temeljnih izobraževalnih skupnostih, to pomeni, da bi
morali najmanj 2,8 milijarde S 'dinarjev letno zagotoviti iz amortizacije na
nepremičnine, upoštevajoč sedanje stanje.
Predlagal bi, ker trenutno nimamo nobene zakonodaje, ki ureja amortizacijo nepremičnin za zavode, predvsem pa za šolstvo, da bi vsaj do konca tega
koledarskega leta sprejeli zakon o amortizaciji nepremičnin v družbenih dejavnostih, predvsem v šolah.
Poleg tega še predlagam, da se v 31. členu, in saoer v prvem! odstavku, ki
govori: »Da bi se smotrno uporabljala sredstva amortizacije nepremičnin izobraževalnih zavodov, se del teh sredstev v višini, ki bo določena s posebnim
zakonom, obvezno združuje v skladu izobraževalne skupnosti, ki neposredno
financira izobraževalne zavode«, določi odstotek sredstev, ki, bi ga dobile temeljne izobraževalne skupnosti. Kajti ta zakon v naslednjih dveh členih govori o tem,
da mora izobraževalna skupnost vrniti izobraževalnemu zavodu njegova sredstva iz prvega odstavka 31. člena, ko 'preteče 10 let od dneva vložitve v sklad
izobraževalne skupnosti.
Na koncu samo še eno pripombo: Izvršni svet predlaga, da bi omogočili
preko federacije, preko zveznega izvršnega sveta in skupščine, zvišanje prispevka iz osebnega dohodka za 1,0/o, tako da bi bil del sredstev, ki odteka iz
gospodarstva za financiranje predvsem, strokovnega šolstva, v letu 1968 fiksiran
in garantiran. Osebno predlagam, da bi se organi skupščine in izvršni svet
zavzeli za to-, da bi lahfcoi to- akcijo sprejeli že letos, da bi ta obvezen odstotek
zvišanja prispevka iz bruto osebnega dohodka veljal že za drugo polovico leta
1967. Položaj v srednjem strokovnem šolstvu bi bil tako veliko bolj jasen in
učinkovit že ob veljavnosti novega zakona in ne šele v letu 1968; kajti bojim
se, da bo financiranje srednjega strokovnega šolstva do konca leta 1967 takšno,
kot je bilo v letu 1966.
Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanka dr. Aleksandra Kornhauser.
Dr. Aleksandra Kornhauser: Tovariš predsednik, tovarišice in
tovariši poslanci! V današnji razpravi smo- slišali kritično ugotovitev, ki izzveni
malone kot očitek, češ da smo zadnja republika, ki sprejema'oziroma razpravlja
o sprejemanju zakona o izobraževalnih skupnostih. To ne more biti očitek, to
je kvečjemu lahko priznanje. Sprejemamo namreč tak zakon, ki naj bo solidna
baza za urejanje problemov na področju, ki je za družbo izredno pomembno'.
Zato se pridružujem tistim, ki menijo, da je tako razpravljanje nujno za vsak
pomembnejši zakon.. Obenem pa želim dati, priznanje organizatorjem razprave,
pa tudi razpravljalcem, ki so prav gotovo pripomogli,, da je sedanji osnutek
znatno bolj ustrezen, kakor pa so bih prejšnji.
Predloženi osnutek je upošteval vrsto pripomb, žato ni čudno, če bo naša
razprava to pot mnogo krajša. Vendar nam je ostalo še nekaj problemov in
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naloženo mi je bilo, tako s strani mestnega sveta Ljubljane kot s strani skupnosti tehniških šol Slovenije, da o teh problemih informiram Prosvetno-kulturni zbor.
Glavni problem, ki se vleče kot rdeča nit skozi vse razprave o financiranju,
je problem srednjega in strokovnega šolstva. V materialih in razpravah s terena
se odraža zaskrbljenost; včasih se ta že spreminja v odlome proteste proti
reševanju financiranja v okviru z zakonom predvidenih območij. Naj opozorim
predvsem na stališča skupnosti tehničnih šol Slovenije, v katero so vključene
tehniške šole, administrativne šole, kmetijske šole, strokovne in poklicne šole,
strokovne šole za gostinstva in skupnost ekonomskih šol. Ta skupnost odločno
postavlja zahtevo, da je zakon potreben,, da naj bo čimprej sprejet, toda podpisniki se z vsemi silami zavzemajo, da bi bila v Sloveniji samo ena izobraževalna skupnost za srednje in strokovne šole.
Tako> stališče je zavzel tudi mestni svet oziroma odbor za šolstvo pri
mestnem svetu v Ljubljani, ne samo zato, da se pridruži, mnenjem delavcev,
ki delajo na tem področju, temveč, ker meni, da enotnost normativov za te
šole, tako> pedagoških kot materialnih, zagotavlja usklajeno- delo teh šol, po
drugi strani pa le tak način omogoča res učinkovito racionalizacijo mreže
strokovnega šolstva.
Zato- predlagam amandma, in sicer: namesto 69. člena, ki govori, o območjih
za financiranje srednjih šol in domiov za učence, naj bi dodali k 45. členu: »Republiška skupnost zagotavlja v sodelovanju z občinskimi skupščinami oziroma
s temeljnimi izobraževalnimi skupnostmi sredstva za financiranje srednjih šol
in domov za učence.«
Ta predlog ni nov, odgovori nanj pa -so- bili. doslej, da njegova izvedba ni
mogoča. Ce je temu res tako, potem bi vsaj danes, ko že razpravljamo -o- tem,
da sprejmemo zakon, radi slišali dejanske razloge, zakaj ni mogoče realizirati te
splošne zahteve vse slovenske javnosti in predvsem tudi vseh delavcev na tem
področju.
Končno pa želim dati vso podporo predlogu Izvršnega sveta, na osnovi
katerega naj bi skušali zagotoviti sredstva za strokovno šolstvo z zvišanjem
prispevka od osebnega dohodka za 1kar bi na osnovi predlaganega, samo<upravno doseženega soglasja prizadetih moralo biti mogoče. Ta predlog uživa
podporo ne le prosvetnih delavcev, ampak vse slovenske javnosti in upamo, da
bodo s tako- podporo predlagatelji s svojim predlogom tudi v celoti in čimprej
uspeli.
Predsednik Ivo Tavčar : Ce nii več prijav za razpravo-, bi splošni del
razprave lahko končali in prosim vse predlagatelje spreminjevalnih predlogov,
da ji,h pismeno oblikujejo in -dostavijo predsedniku stalnega odbora, da se. bo
stalni odbor o- njih lahko izjavil. Po kratkem -odmoru pa bi nadaljevali razpravo o spreminjevalnih predlogih.
Pr-o-sim, besedb še želi poslanec Jože Smole.
Jože Smole: Kar zadeva nadaljnji postopek, mora dobiti odbor, kar je
om-enil že tovariš predsednik, pismene predloge; drugače ne- morem razpravljati
o konkretnih amandmajih. To določa 39. člen našega skupščinskega poslovnika,
ki se glasi: »K predlogu akta se lahko predlagajo amandmaji, dokler predlog
ni -dan na glasovanje. Amandmaji morajo biti pismeni. Praviloma morajo
amandmaji, biti predloženi pred začetkom seje.«
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Prav tako 'bi opozoril na 72. člen poslovnika Prosvetno^kulturnega zbora,
kjer je tudi rečeno: »Amandmaji se lahko predlagajo', dokler predlog ni dan
na glasovanje. Amandmaji se predlagajo pismeno. Amandmaji se praviloma
predlagajo pred začetkom seje zbora. Amandma, ki ga da predlagatelj predloga,
postane sestavni del predloga). O vsakem drugem amandmaju se mora izjaviti
predlagatelj predloga ter poročevalec odbora oziroma komisije. Če se z amandmajem strinjajo^, postane amandma sestavni del predloga, če se ne strinjajo,
da predsednik amandma na glasovanje, in sicer preden se glasuje o samem
predlogu.«
Sklicujoč se na ta določila, ponovno apeliram, da bi se amandmaji dajali
pismeno, ker drugače odbor ne more razpravljati o njih.
Predsednik Ivo Tavčar: Glede na to nam ne kaže drugega, kot da
odmerimo kratek odmor, da lahko ta postopek opravimo.
(Seja je bila prekinjena oib 11.40 in se je nadaljevala ob 13.30.)
Predsednik Ivo Tavčar: Začenjam drugi del razprave in prosim poročevalca stalnega odboja, da se izjavi o spreminjevalnih predlogih k predlogu
zakona.
Jože Smole: Tovarišiice in tovariši! Stalni odbor je dtobil pismene
amandmaje Darinke Sušteršiič, skupine poslancev ptujske občine, poslanca
Zlatka Ogrinea, Božidarja Ravnikarja, Alojza Pevca, Vere Kravarič in skupine,
ki jo sestavljajo poslanci.: Kornhauser, Škaler, Mrak, Šušteršič, Treba; Ravnikar,
Turnšek in še dva, katerih podpisa ne morem prebrati.
Po zelo obsežni razpravi v našem odboru je odbor sprejel naslednje tri
amandmaje i,n jih predlaga, da se vključijo v besedilo predloga zakona.
'Gre za amandma, ki ga je predlagal poslanec Pevec; predlagal je, naj bi
se v 50. členu drugače določila rezerva. O njegovem amandmaju, po katerem
naj se obvezna rezerva zniža od 2'% na 1%, smo v odboru široko' razpravljali
in smo bili, kar zadeva stopnjo mnenja,, da bi mlorali ostati pri 2 °/o rezervi;
prvič zato, ker je 1 '°/o rezerva dejansko' nominalna rezerva, drugič pa zato,
ker smatramo, da je v 50. členu dokaj elastično postavljen način, uporabe rezerve, ker je rečeno, da .se sredstva obvezne rezerve uporabljajo, če se sredstva
iz virov ne stekajo pravočasno' v sklad izobraževalne skupnosti ali če se pojavijo
večji nepredvideni izdatki. Mislimo, da bi zmanjšanje rezerve lahko tudi škodljiva vplivalo na sama sredstva.
Vendar pa, je bilo ob tem amandmaju soglasno sprejeto' mnenje, da bi morali
precizirati,, naj bi se rezerva začela izločati šele s 1. januarjem 1968. leta. Zato
smo ob amandmaju, ki ga je sprožil poslanec Pevec, sklenili, da predložimo
zboru k 50. členu naslednji amandtna: V drugem! odstavku se za besedo »se«
vključi besedilo »od 1. januarja ,1968 dalje«.
Celotno besedilo se glasi: »V obvezno rezervo izobraževalne skupnosti, se od
1. januarja 1968 dalje izroča vsako leto najmanj 2 °/» od skupnih dohodkov
skupnosti.« To je prvi amandma, ki ga predlagamo.
Ob amandmaju poslanke Kravarič k 35. členu predlagamo, da se med 3.
in 4. alineo doda posebna alinea, in sicer »-število šoloobveznih otrok.«
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K 65. členu predlagamo', da se sprejme amandma, ki ga je formulirala
poslanka Darinka Sušteršič, in sicer, da mora republiška izobraževalna skupnost
določiti enotne osnove meril za financiranje dejavnosti izobraževalnih zavodov
ter merila in pogoje za dodeljevanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim
izobraževalnim skupnostim najpiozneje do 31. decembra 1967. Potemtakem predlagamo, naj bi se 3. odstavek 65. člena glasil takole: »Republiška izobraževalna
skupnost mora določiti enotne osnove meril za financiranje dejavnosti izobraževalnih zavodov ter merila in pogoje za dodeljevanje posebnih dopolnilnih
sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim (35. člena) najpozneje do 31.
decembra 1967
To so trije konkretni, amandmaji, ki jih-je odbor sprejel in ki jih predlaga, da se vključijo v besedilo zakonskega predloga.
Poslanec Pevec je predlagal, da bi se točka 3 bivšega 41. člena prenesla
v 40. člen; poleg tega pa naj bi pedagoški svet izdelal ustrezne programe strokovnega izpopolnjevanja učiteljev in vzgojiteljev.
Pri tem moram opozoriti, da je v prečiščenem besedilu zakona že narejena
sprememba tako, da sta 40. in 41. člen združena v en sam člen.
Mnenja smo bili,, da amandma, po. katerem naj se financiranje strokovnega
izpopolnjevanja učiteljev in vzgojiteljev prenese v bivši 4. člen, ne moremo
sprejeti in da za to tudi ni neke posebne potrebe. S tem, da smo v drugem delu
sedanjega 40. člena definirali, da temeljna izobraževalna skupnost oskrbi sredstva tudi za druge dejavnosti v skladu s sprejetim programom za razvoj izobraževanja, mislimo, da je s tem zajeta tudi obveznost glede financiranja strokovnega izpopolnjevanja učiteljev in,vzgojiteljev. Verjetno bo tu izdan poseben
predpis in is tem je jasno, da bo tako s predpisom določeno strokovno izpopolnjevanje učiteljev in vzgojiteljev, gotovo spadalo med obvezno- financiranje.
Mislimo1, da sedanja formulacija »v skladu s sprejetim programom« še zagotavlja
tisti namen, ki je bil sprožen ob tem amandmaju.
Kar pa zadeva naloge pedagoškega sveta za.izdelavo ustreznih programov
izpopolnjevanja, smatramo., da te* ne sodi v ta zakon.
Zastavljeno je bilo vprašanje, da ni razvidno1, kdo bo v bodoče odgovoren
zia stanje in razvoj šolstva v republiki;. Mislim, da je ta stvar jasna in da izhaja iz ustave in vloge občin; funkcija republike pa je prav v tem zakonu
jasneje definirana z njegovo usklajevalno vlogo.
Predloženo je tudi bilo, da bi bilo potrebno izdelati enotne normative za
osnovne šole. Mislimo, da je to zajeto v zakonu o osnovnih šolah, poleg tega
pa tudi v 35. členu predloženega zakona, zlasti v zadnjem odstavku.
Poslanec Pevec je tudi postavil vprašanje stroškov za administracijo v delu
izobraževalnih skupnosti in predlagal, da se organizira štiri temeljne izobraževalne skupnosti. Kar zadeva sredstva za administracijo, smo v odboru večkrat
o tem razpravljali in smo bili mnenja, da tu ne more priti do nobenega povečanja administrativnih stroškov od dosedanjih. Kar zadeva štiri temeljne izobraževalne skupnosti, pa smatramo, da so dosedanje razprave vendarle pripeljale do tega, dia smo se zeđinili o potrebi temeljnih izobraževalnih skupnosti
in o možnosti formiranja regionalnih izobraževalnih skupnosti. Potemtakem
nismo mogli sprejeti tega spreminjevalnega predloga.
60. člen predvideva spremljanje zakonitosti dela temeljnih izobraževalnih
skupnosti s strani občinskih organov. Poslanec Pevec predlaga, naj se ta pristojnost podaljša tudi v šole, pedagoško pompč naj nudijo svetovalci, ki. bi, bili
v matičnih šolah, ki bi dobile za to del sredstev, ki so sicer namenjena za delo
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prosvetno-pedagoške službe. .Smatramo, da to stvar ureja zakon o prosvetnopedagoški službi.,
'
•
Predloga, naj se Skupščina SR, Slovenije zavzema za takojšnjo uzakonitev
obveznega prispevka za strokovne šole, ne moremo sprejeti kot amandmaja.
Vendar smo pri. tem. po vsem soglasni,, da je treba priti do stabilnejših virov
financiranja.
Poslanka Darinka Sušteršič je predlagala, naj se v 18. členu dopolni 1. odstavek z besedami: >>ki jih imenuje občinska skupščina«. Gre namreč za to,
da predstavnika občine z območja temeljne izobraževalne skupnosti imenuje občinska skupščina. Nam se je zdelo, da je samo po sebi, umevno, da predstavnike
občine imenuje občinska 'skupščina; zato ni potrebno, da se to vnaša v besedilo
zakona.
Nadalje je bil predlog k 5. alinei 22. člena: »— sprejema merila za delitev
sredstev za izobraževanje v skladu z enotnimi osnovami meril, ki jih določi
republiška izobraževalna skupnost«.
V odboru smo bili soglasni, da ne moremo tega spremeniti, ker so- merila
obravnavana že v drugih členih, kjer je zelo jasno nakazano, kako naj se
definirajo. Gotovo pa je, da bo tudi temeljna izobraževalna skupnost morala
imeti neka svoja merila; zaradi tega smo bili mnenja, da je tu nepotrebno
dodajati besede »v skladu z merili, ki jih določa republiška izobraževalna
skupnost«.
Nadalje je bil dan predlog k 23. členu, da se na koncu 3. alinee izpusti
besedilo, ki govori o predlogu meril za razdelitev sredstev in osnov za sklepanje
pogodb. Odbor je menil, da to besedilo vendarle mora ostati v naštevanju nalog
izobraževalnih skupnosti. V 22. in 23. členu se namreč govori o nalogah vseh
izobraževalnih skupnosti.; zato smatramo, da mora ostati v določilih o nalogah
tudi predlaganje meril za razdelitev sredstev in osnov za sklepanje pogodb.
Zaradi tega amandmaja nismo mogli sprejeti.
Nadalje je k 28. členu poslanka Darinka Sušteršič predlagala, da se 2. odstavek dopolni: »Z zakonom iz prejšnjega odstavka se določijo tudi najnižje
in najvišje stopnje občinskega prispevka za izobraževanje iz drugega odstavka
26. člena in najnižji ter najvišji del Občinskega prispevka za izobraževanje iz
27. člena tega zakona.«
V sedanjem 28. členu je jasno povedano, da se določajo najnižje stopnje
občinskega prispevka iz osebnega dohodka in prometnega davka, doči.m se v
amandmaju zahteva, naj bi. se poleg najnižjega možnega prispevka postavil tudi
najvišji možni prispevek. V odboru smo bili soglasni, da tega ne moremo sprejeti, ker bd to pomenilo, da prepovedujemo občinskim skupščinam, da dajejo več
sredstev za izobraževanje. Zato bi bilo vsakršno predpisovanje najvišjega prispevka na škodo šolstva. Smatramo, da je v 28.. členu pravilno' določeno, da se
določijo najnižje stopnje prispevka, stvar občinskih skupščin pa je, da nato
same odločijo.
Tovariš Zlatko Ogrinec je predlagal, da se 22. člen dopolni tako, da se za
6. alineo doda naslednje besedilo: »sprejema in usklajuje z drugimi, izobraževalnimi skupnostmi merila za delitev sredstev za izobraževanje.«.
Mislimo, da je ta amiandma podobne vrste, kot je .bil eden prejšnjih in
smatramo-, dia so merila določena v 12. in 35. členu. Ne vidimo tudi, nobene
kontradikcije, kar zadeva merila med vlogo republiške izobraževalne skupnosti
in definirano vlogo temeljnih izobraževalnih skupnosti. Zato menimo, da so
z 12. in 35. členom dovolj zajeta vprašanja, ki, se nanašajo na merila.
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Skupina poslancev ptujske občine je predlagala, d,a se v zakonu doda nov
člen naslednje vsebine. »Zakon določa za vsako stopnjo izobrazbe prosvetnih
delavcev v Sloveniji enako osnovno plačo, določi pa tudi dodatek po oceni
učiteljevega dela.«
Mi tega amandmaja nismo mogli sprejeti, ker smatramo, da je treba z
zakonom zagotavljati enake osnovne plače. Poleg tega smatramo, da je problem,
ki je seveda s tem amandmajem upravičeno nakazan, vendarle obravnavan v 35.
členu zakonskega predloga, 'zlasti, v predzadnjem odstavku, kjer piše, da republiška izobraževalna skupnost zagotavlja dopolnilna sredstva v skladu z merili in pogoji iz prejšnjega odstavka za financiranje izobraževalnih dejavnosti
na dbrruočju tiste občine, ki temeljni izobraževalni skupnosti, ni mogla zagotoviti potrebnih sredstev.
Tovariš Ravnikar predlaga k 1. odstavku 31. člena, naj bi se glasil takole:
»Da bi se smotrno uporabljala sredstva amortizacije nepremičnin izobraževalnih
zavodov, se del teh sredstev v višini 50 °/o obvezno združuje v skladu izobraževalne skupnosti, ki neposredno financira izobraževalne zavode.«
Smatramo, da bo o tem potreben poseben zakon in da ne moremo tega
amandmaja vključiti v zakoni. Višina se bo morala določiti tudi v skladu s
sredstvi.
Tovarišica Vera Kravarič je predlagala k 35. členu, da se med tretjo in
četrto alineo doda naslednje: — »število prebivalcev v temeljni izobraževalni
skupnosti, število otrok, vključenih v vzgojno-izoforaževalne zavode skupnosti,
razviitost šolske mreže,«.
V odboru smo bili mnenja, da je del amandmaja, ki se nanaša na število
prebivalcev v temeljni izobraževalni skupnosti, vsebinsko že zajet v tem členu,
in sicer v prvi alinei, ko se govori o gospodarski zmogljivosti prebivalstva in
proračunski potrošnji na prebivalca v občani.
Kar zadeva drugi del amandmaja, da se kot kriterij upošteva zlasti število
otrok, vključenih v vzgojno-izobraževalne zavode —> skupnosti, sem uvodoma
rekel, da je sprejet s tem, da predlagamo formulacijo: »število šoloobveznih
otrok«.
Kar zadeva tretji 'del amandmaja, smo bili mnenja, da izraz razvitost šolske
mreže ni dovolj jasno preciziran in da 35. člen govori o tem, katere stvari
mora republiška skupnost zlasti upoštevati.
Pri tem je treba računati, is. tem, da je te stvari kolikor toliko mogoče tudi
točno oceniti. Zaradi tega nismo mogli sprejeti tega amandmaja, čeprav razumemlo za kaj gre. Smatramo pa tudi, da je zahteva, ki je bila izražena v amandmaju, zajeta že v nekaterih drugih členih zakonskega predloga.
Poslanka je nadalje predlagala, naj se spremeni 65. člen, in sicer tako, da
se povečajo posebna dopolnilna sredstva v 1967. letu od sedanjih predvidenih
3 milijonov na 4 milijone 'dinarjev.
V odboru smo že nia prejšnjih sejah razpravljali o višini dopolnilnih sredstev. Bili smo mnenja, da so 3 milijoni N dinarjev zares premalo in smo na eni
od sej sprejeli tudi stališče, da bi bilo treba to povečati, kot predlaga poslanka
Kravarič. Vendar je kasneje predlagatelj opozoril, da teh sredstev ni in da
potemtakem ne moremlo v zakonu napisati nekaj, česar ni. Zaradi tega, čeprav
povsem soglašam s predlogom poslanke Kravaričeve, ne moremo sprejeti njenega amandmaja. Opozarjam pa, da formulacija drugega odstavka 65. člena
jasno poudarja, da mora biti najmanj 3 milijone dinarjev iz rezerve, kar pomeni,
da jih je lahko tudi nekaj več.
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Skupina poslancev je predlagala amandma k 45. in 69. členu. Amandma
se glasi:
»Namesto 69. člena, ki naj se opusti, naj se v tem članu navedene obveznosti
prenesejo med obveznosti republiške izobraževalne skupnosti,, definirane v 45.
členu, alinea 8, ki naj se nadomesti z naslednjo: ,Republiška izobraževalna
skupnost zagotavlja v sodelovanju s temeljnimi izobraževalnimi skupnostmi
sredstva za financiranje srednjih šol in domiov za učence.'«
Ob tem amandmaju, ki posega v enega od najbolj bolečih problemov, smo
zelo veliko razpravljali v odboru. Povsem razumemo težnjo predlagateljev, kajti
amandma v bistvu izraža željo, da čimprej pridemo do bolj urejenega financiranja srednjega šolstva. V poprejšnjih razpravah kot tudi danes smo že zelo
veliko govorili o financiranju srednjega šolstva in se vsi zavedamo, da je sedanje stanje zelo slabo, to, kar je bilo v dosedanji praksi, vsekakor ni rešitev.
Potemtakem med nami ni nobenega nesoglasja glede potrebe temeljitega reševanja financiranja srednjih šol. Že v uvodnem, delu današnje razprave je bila
nakazana akcija, ki naj bi se sprožila za ureditev finančnega položaja oizirocma
financiranja srednjega šolstva.
Ko smo razpravljali o teh stvareh, smo pa z druge strani bili mnenja, da bi
pa v tem trenutku sprejem' predlaganega amandmaja, namreč, da bi republiška
izobraževalna skupnost zagotavljala v sodelovanju s temeljnimi izobraževalnimi
skupnostmi sredstva za financiranje srednjih šol in domov za učence, v današnjem konkretnem- položaju lahko pripeljalo do še večje krize glede financiranja
šolstva druge stopnje, ker bi lahko- pomenil izpad sredstev občinskih skupščin
in tudi sredstev, ki jih danes prostovoljno dobivamo od delovnih organizacij.
Vsi se zavedamo, da so tu potrebna zelo velika prizadevanja, da mnogi trdijo,
da ne bodo' več prosjačili za sredstva v delovnih organizacijah, samo prepričani
smo', da je danes situacija takšna, da tu nimamo trenutno nobenega drugega
izhoda, kot da pri dosedanjem načinu zbiranja sredstev v tem letu vztrajamo.
Bojimo pa se, da bi amandma, ki bi vse prenesel na republiško izobraževalno
skupnost, povzročil težave v financiranju srednjega šolstva. Smatramo, da smo
v 45. členu vendarle nakazali perspektivo reševanja financiranja dejavnosti teh
šol. V prvem delu 45. člena je kot rezultat zelo upravičen kritik .prosvetnih
delavcev in pripomb, ki so bile zlasti močne na posvetovanjih, vključena določba, da republiška izobraževalna skupnost zagotavlja sredstva za sofinanciranje dejavnosti srednjih šol. Mislimo, da je s tem v 45. členu nakazano postopno reševanje celotne problematike financiranja dejavnosti srednjih šol.
Zaradi tega nismo mogli, sprejeti amandmaja, ki hoče že v tam zakonu definirati republiško izobraževalno skupnost kot tisto, ki zagotavlja v sodelovanju
S temeljnimi izobraževalnimi skupnostmi sredstva za finaciranje srednjih šol
in domov za učence.
Rad bi, še enkrat zelo koncizno poudaril, da je doseženo popolno soglasje
s predlagatelji amandmaja, kar zadeva samo problematiko srednjega šolstva;
da smo vsi soglasni v tem, da današnje stanje ni v redu in da bo tu potrebno
vsekakor najti dtuge oblike. Vend&r ponavljam, mnenja smo, da bi v tem
trenutku sprejem pedlaganega amandmaja lahko še bolj zapletel stanje glede
financiranja srednjega šolstva, zlasti ker smatramo, da je del težnje, ki je
izražena v amandmaju, vendarle sprejeta v 45. členu, in sicer v 8. alinei, ki
govori o sofinanciranju dejavnosti srednjih šol.
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Predsednik Ivo Tavčar: Prosim predstavnika predlagatelja, da se
izjavi o spreminjevalnih in dopolnilnih predlogih, zlasti v zvezi s tistimi, ki
jih je sprejel stalni odbor. Besedo ima tovariš Rudi Čačinovič.
Rudi Čačinovič : Strinjam se z amandmajem k 35., 50. in 65. členu.
Pri 35. členu le opozarjam na to,- da bo za vsako posamezno občino, ki se jo
bo dopolnjevalo, potrebno proučiti konkretno situacijo.
Z, ostalimi amandmaji se ne strinjam, v glavnem z isto .argumentacijo, kot
jo je dal predsednik odbora. Glede zadnjega amandmaja bi bilo treba še pripomniti, da lahko pomeni tudi »miniranje« posebnih izobraževalnih skupnosti,
za katere .smatramo, da bi jih v gospodarstvu morali organizirati in se tudi
preko njih bolj vključevati v strokovno šolstvo. Glede akcije za zbiranje 1 %>
menim,, da bo najbrž prej uspela, če bodo* gospodarske organizacije dajale 1 °/o
za posebne skupnosti,, kakor pa če bo šel v neko skupno' republiško blagajno,
kjer je lahko še cela vrsta pomanjkljivosti.
Predsednik Ivo Tavčar: Vprašujem predlagatelje spreminjevalnih
in dopolnilnih predlogov, če soglašajo s spremenjenimi predlogi, kot jih je
predlagal predstavnik stalnega odbora, oziroma ali umikajo druge predloge,
katere sta predstavnika stalnega odbor in predlagatelja zavrnila.
Prosim, poslanec Pevec? (Alo'jz Pevec: Soglašam,)
Poslanka Šušteršičeva?
Darinka Šušteršič: Strinjam se. Toda, kar zadeva 22. člen, kjer
je v 5. alinei napisanog da se sprejemajo merila za delitev sredstev za izobraževanje po normativih, ki so določeni z zakonom in drugimi, predpisi, se mi
zdi, da je to čisto odveč, ker ne poznam zakona in predpisov v zvezi s takimi
normativi.
Predsednik Ivo Tavčar: Dovolil si bom, da sam pojasnim-, na kaj
se nanaša besedilo-: »sprejema po normativih, ki so določeni z zakonom in drugimi predpisi«.
Mislim, da so v zakonu o osnovni šoli že določeni normativi. Določeni normativi so tudi predmetniki in učni načrti,. V vseh naših zakonskih predpisih,
ki urejajo osnovno šolo, pa v zakonu, ki ga bomo kasneje sprejemali in ki
ureja srednje šolstvo, in v zakonu, ki ureja visoko šolstvo, pa. potem v predpisih, ki so vezani na te zakone in ki jih izdaja republiški sekretar, so ti
normativi vsebovani in so vezani na zakon in na druge predpise. V tem smislu
je treba tolmačiti tudi to določilo, ki je nasprotno celo zelo potrebno. Sem
zadostil vprašanju? (Poslanka se strinja.)
Prosim poslanca Zlatka Ogrinca, če se strinja s stališči stalnega odbora?
(Poslanec se strinja.)
Se poslanka Vera Kravarič strinja?
Vera Kravarič-Marošek : Pri 65. členu sem predlagala, da bi se
zvišala stopnja za posebna dopolnilna sredstva, v okviru katerih je morda
mogoče poiskati možnosti, za določeni kredit. Vsiljuje se mi namreč naslednje
vprašanje, ki ga postavljam in prosim za odgovor: na podlagi česar je občina
Črnomelj dobila posojilo na svoj proračun v znesku 125 milijonov, kot pa je bilo
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objavljeno v dnevnem tisku? Ali tudi druge še 'bolj prizadete občine lahko in
pod kakšnimi pogoji najamejo takšno posojilo za urejanje materialne osnove
šolstva?
Predsednik Ivo Tavčar: Bi lahko predstavnik Izvršnega sveta odgovoril? (Ni navzoč.)
Osebno mi je stvar nekako nejasno obrazložena. Občina Črnomelj najbrž
dobiva določeno pomoč iz republiškega proračuna. Za najetje posojila pa. se
lahko sleherna občina obrne na katerokoli banko in če ji ta banka zagotovi
sredstva oziroma jih posodi,, je vsaka v enakem položaju. Ne vem, če je tu
kakšna posebna izjema. Vprašanje je bilo prav gotovo zelo nejasno, tako da je
bilo težko razbrati, za kaj je pravzaprav šlo v tem primeru.
No, keir se pa to vprašanje vsekakor ne nanaša na spreminjevalni predlog,
bi ga lahko še pozneje kdo pojasnil, morda ko bo prišel predstavnik Izvršnega
sveta.
Ker pa se, kot sem rekel, vprašanje ne nanaša na spreminjevalni predlog
in ker se poslanka zadovoljuje z ureditvijo kot jo je povedal predstavnik stalnega odbora, smatram, da je stvar, kar zadeva zakon, urejena.
Sprašujem poslanko Komhauserjevo, ali se strinja?
Prof. Aleksandra Kornhauser: Ker sem sodelovala na odboru
v intenzivni razpravi o našem amandmaju, ki ga je podpisalo 12 poslancev,
moram pojasniti nekatere stvari.
Strinjam se z izvajanji tovariša Smoleta, ne morem pa se strinjati z izvajanji tovariša Čačinoviča. Problem je prav gotovo izredno pereč, kot je poudaril
tovariš Smole. Prav to kaže tudi, da je amandma takoj spontano, neorganizirano
podpisalo toliko poslancev. Menim!, da ne moremo mimo mnenja tolikega števila
poslancev in predvsem mimo mnenja javnosti, ki, jo zastopajo. Zaradi tega ne
moremo pristati na to, da bi le z nekaterimi akti, reševali vprašanje srednjega
šolstva v okviru republike, z drugimi pa ga prepuščali določenim, bolj ali manj
problematičnimi območjem.
Ker je bilo pojasnjeno, da letos res ni cd kod dobiti sredstev, menim, da
bi bilo smotrno, če naša skupina, ki je amandma podpisala, odstopi od tega,
da se rešuje to letos. Ne strinjam pa se, da bi odstopili od vsakega napora za
rešitev v prihodnjem, letu. V prihodnjem letu bodo dani pogoji, za to rešitev
in to rešitev je treba jasno nakazati in težiti k njenemu reševanju. Sredstva
za to bodo na razpolago-, bodisi v okviru 1 ®/o od osebnega dohodka, če bo
dosežen, bodisi na drug način, kar bo pač treba urediti s ključem zbiranja.
■Rada bi poudarila, da tu ne- gre toliko- za samo- financiranje, ampak da
gre v znatni meri in še bolj za vsebino, racionalizacijo, in organizacijo dela na
tem področju. Zaradi tega ponovno- prosim, da se to odrazi v prehodnih določbah in predlagam, da bi k;69. členu na koncu dodali: »To območje je lahko
tudi republika.« S tem ostajamo v skladu z zakon-om in lahko tudi usmerimo
reševanje tega problema v tisto smer, ki jo zahteva del občin.. Prosila pa bi,
ker sem samo ena izmied podpisniko-v, da povedo tudi ostali poslanci, kakšno
je njihovo mnenje. Vsekakor to ni . v ničemer v neskladju z zakonom, saj ta
pravi, -da temeljne izobraževalne skupnosti lahko sporazumno spremenijo območja. To- se pravi, da je popolnoma v skladu, če je tako območje tudi republika.
Menim pa, da bi s tem nakazali, da tudi zakon dopušča rešitev, ki jo vsi na
terenu zahtevajo.
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Predsednik Ivo Tavčar: Ce sem prav razumel, je spreminjievalni
predlog tafc, da se na koncu 69. člena dodajo besede: »To območje je lahko
tudi republika.«
Prosim predstavnika stalnega odbora, da se izjavi o spreminjevalnem predlogu, poslanko pa prosim, da dopolnilni predlog pismeno formulira.
Jože Smole: Ne moremo govoriti v imenu odbora, lahko pa povem
svoje osebno mnenje, da je ta predlog sprejemljiv.
Predsednik Ivo' Tavčar1: Ker bi iseveda moral vendarle povedati
mnenje celotnega odbora, prosim, da poslanka svoj predlog formulira, ga
dostavi predsedniku odbora, ta pa se bo posvetoval s člani, odbora.
Sicer pa smatram,, da s tem poslanka urnika prejšnje predloge.
Prof. Aleksandra Koirnhauser (iz klopi): Skupina poslancev
umika stari amandma, vztraja pa na novem, ki sem ga sedaj predlagala.
Predsednik Ivo Tavčar: Prosim poslanca Ravnikarja, da se izjavi.
Božidar Ravnikar: Tovariši,ce in tovariši poslanci! Strinjam se in
umikam amandma glede tega, da bi v 31. člen vnesli odstotek. Obenem pa
postavljam vprašanje, ki ni samo moje, ampak vprašanje večine poslancev:
Ali bosta z uveljavitvijo amortizacije 2,8 milijarde S dinarjev zajeti v 57 milijardah, ki so planirane za leto 1967, ali pa bodo to dodatna sredstva k tem
57 milijardam?
Predsednik Ivo Tavčar: Glede na izjave predlagateljev spreminj evalnih predlogov lahko ugotovim, da so trije spreminj evalni predlogi k 35., 50.
in 65. členu postali sestavni del zakonskega predloga, ker se z njimi strinja
tudi predlagatelj. Druge spreminjevalne predloge pa sami poslanci, ki so jih
predlagali, umikajo, s tem da poslanka Kornhauserjeva predlaga nov spreminjevalni predlog. Prosim, da se naš stalni odbor in predlagatelj izjavita o tem
predlogu, da lahko* preidemo na glasovanje o zakonu.
Prosim, če bi v tem) času lahko predstavnik Izvršnega sveta odgovoril
na vprašanje poslanke Kravarič, seveda s tem, da bo poslanka Kravaričeva
ponovno pojiasnila, za kaj gre, ker tovariš Rudi Čačinovič ni bil prisoten in ne
ve za vprašanje. Prosim.
Vera Kravarič : Ponovno citiram vprašanje. Pri 65. členu sem vprašala, če j,e možno, da republiška izobraževalna skupnost najame kredit in da
v tem letu sanira določene probleme. Vprašanje sem reducirala na to, da se
dogaja, da je občini, fcer ne realizira svojega proračuna, odobreno kratkoročno
posojilo za dobo* 3 let. To je objavilo dnevno časopisje.
Sprašujem, ali lahko tudi druge občine to store, ker jim manjka denarja
zlasti za dejavnost v šolstvu, in pod kakšnimi pogoji?
Predsednik Ivo Tavčar: Omenjen pa je bil primer Črnomlja. (Da.)
Bi lahko v zvezi s tem tovariš Čačinovič kaj rekel?
Rudi Čačinovič: Tovarišice in tovariši poslanci! Republiška izobraževalna skupnost lahko najame posojilo, vendar je še nimamo; drugo pa je
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vprašanje, kako in pod kakšnimi pogoji. Najbrž je treba to prepustiti, republiški izobraževalni skupnosti, ko bo ustanovljena.
Občine lahko najemajo posojila, konkretno je Črnomelj to storil. Samo ne
vem, kakšno zvezo ima to z našo sedanjo razpravo.
Kar pa zadeva 300 milijonov S dinarjev, je pa poslanka točno informirana,
ker je bila v delegaciji svoje občine, ki jo je sprejel predsednik Izvršnega sveta.
Predsednik Ivo Tavčar: Ker te točke še nismo končali, vas prosim
za potrpljenje oziroma odrejam kratek odmor.
(Seja je bila prekinjena ob 14.25 in se je nadaljevala ob 14.50.)
Predsednik Ivo Tavčar: Prosim poročevalca odbora, da se izjavi o
spreminjevalnem predlogu poslanke Kornhauser. Besedo ima Jože Smole.
Jože Smole: Poslanka Aleksandra Kornhauser je v imenu skupine
poslancev predlagala dodatni amandma, da se k 69. 'členu na koncu doda:
»To območje je lahko tudi republika«.
• V stalnem odiboriu smo imeli daljšo razpravo in srna bili soglasni, da že
sedanji zadnji stavek 69. člena, ki se glasi.: »Temeljne izobraževalne skupnosti
lahko sporazumno spremenijo območja iz prejšnjega odstavka.« daje popolno
svobodo temeljnim izobraževalnim skupnostim glede njihovega medsebojnega
organiziranja. Potemtakem je po našem tolmačenju to lahko tudi republika.
Zaradi tega je bilo za nas sporno- samo vprašanje, ali naj se v členu, ki že
dopušča tudi, možnost, da je takšno območje lahko- tudi republika, dodaja še
posebna formulacija, oziroma sprejema poseben amandma.
Mnenja smo bili, da je že v sedanji dikciji zadnjega stavka 69. člena vsebovano tisto, kar je skupina poslancev predlagala v smislu formulacije, da je
to območje lahko- tudi republika. Zato menimo, da amandma ni potreben.
Predsednik Ivo Tavčar : Prosim, da se izjavi še predlagateljica poslanka Kornhauserjeva.
Aleksandra Kornhauser: Ker je bilo to zagotovilo- dano na
takem forumu kot je Prosvetno-kulturni zbor, to zadostuje oziroma po-meni,
da je taka skupnost lahko tudi republika. Glede na obrazložitev, ki je bila podana, umikam amandma.
Predsednik Ivo Tavčar: Ce povzamem, formalni sklep-, predlagateljica
urnika spremlinjevalni predlog k: 89. členu.
Glede na to, da so prej sprejeti trije s-preminjevalni predlogi postali sestavni del predlcžene-ga zakona, daj-em celotni zakon na glasovanje. Kdor je za
predloženi zakon, naj pr-o-sim dvigne roko-. (Večina poslancev dvigne roko.) Je
kdo- proti? (8 poslancev.) Se je k-do vzdržal? (6 poslancev.)
Ugotavljam,, da je z 8 proti 'in s 6 vzdržanimi glasovi predlog zakona o
izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji sprejet in bo uveljavljen, ko bo- sprejet še v Republiškem zboru.
Glede na to, da je ura že pozno, predlagam, da nadaljujemo sejo ob 16.30.
(Seja je bila prekinjena ob 15. uri in se je nadaljevala ob 16,35.)
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Predsednik Ivo Tavčar-: Prehajamo na 4. točko dnevnega
reda, to je, na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o srednjem šolstvu.
Predlog zakona je hkrati z gradivom o srednjih šolah in z analizo o učnem
osebju na teh šolah predložil skupščini Izvršni svet in za predstavnika določil
tovariša Tomo Martelanea, republiškega sekretarja za prosveto in kulturo. Ali
želi predstavnik Izvršnega sveta uvodoma predlog zakona še ustno obrazložiti?
(Da.) Besedo ima tovariš Tomo Martelanc.
Tomo Martelanc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
S predlaganim zakonom zapolnjujemo znatno vrzel v zakonodajno-pravni ureditvi šolstva v Sloveniji. Odkar je bil sprejet zvezni splošni zakon o šolstvu,
smo v naši republiki zakonsko že uredili izobraževanje v osnovni šoli in na
visokošolskih zavodih, nerešena pa je ostala pravna ureditev položaja srednjega
šolstva.
Izobraževanje na drugi stopnji doslej ni bilo urejeno s sistemskim zakonom,
kot je to pri osnovni šoli oziroma pri visokošolskem izobraževanju, pač pa je
republika v tem obdobju sprejela resolucijo- o vlogi in nalogah gimnazije v
vzgojno-izobraževalnem sistemu in priporočilo o nalogah na področju strokovnega izobraževanja. Razen tega pa smo imeli le nekaj delnih predpisov, ki so
sestavljali nepopoln mozaik parcialne zakonske ureditve. To ni bila zgolj
pomanjkljivost v pravni ureditvi celotnega sistema vzgoje in izobraževanja v
republiki, pač pa je postajala čedalje bolj resna ovira za nadaljnji razvoj izobraževanja na drugi stopnji,, saj smo pogrešali osnovnih temeljev za smotrno
organizacijo, razvoj in đelo srednjih šol.
Hkrati ureja predloženi zakon tudi pravni status domov za učence srednjih
šol. To pomeni tudi pomembno novost, saj doslej pravni položaj teh domov
sploh ni bil urejen.
predlogom zakona o- srednjem šolstvu potemtakem zaokrožujemo zakonodajno^pravno ureditev celotnega sistema vzgoje in izobraževanja v Socialistični republiki Sloveniji, zlasti ker je ta zbor pravkar izglasoval še drug
pomemben zakon na tem področju, zakon O' izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji.
Skupščini sta bila sočasno predložena spremenjena in dopolnjena zakona
o osnovni šoli in o posebnem šolstvu ter novi zakon o štipendijah, tako da bo
lahko prihodnje zasedanje tudi te zakone sprejelo in tako strnilo republiško
zakonodajo o šolstvu v izpopolnjeno celoto.
Podobno potrebo po zakonski ureditvi srednjega šolstva občutijo tudi v
drugih republikah, saj so v SR Hrvatski že pripravili resolucijo O strokovnem
izobraževanju, zdaj pa izdelujejo teze Za osnutek zakona o strokovnem izobraževanju. V SR Srbiji so že izdelali in dah v javno razpravo teze za zakon o
srednjih šolah in drugih zavodih in oblikah srednješolskega izobraževanja in
na temelju pripomb izdelali predlog zakona.
V SR Makedoniji se prav. tako pripravljajo za sestavo osnutka zakona o
srednješolskem izobraževanju, medtem ko podobne ukrepe proučujejo tudi
v Crni gori in pa v Bosni in Hercegovini.
Naš zakonski predlog 'prihaja pred skupščino po temeljiti poprejšnji javni
razpravi. Pravzaprav je osnutek tega zakona že bil v razpravi tudi v sami
skupščini, v Prosvetno-kulturnem aboru. Na željo mnogih poslancev in v do-
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govoru s predsedstvom skupščine je predlagani zakon šel skozi dvojno obravnavo v skupščini z namenom, da bi vsi prizadeti imeli dovolj časa za razpravo,
za tehtnejšo presojo in obravnavo predlaganega zakonskega gradiva. V tako
zamišljeni in tuidi izpeljani širši obravnavi so se lahko na drobno izčistila
mnenja in stališča, besedilo zakona se je dvakrat temeljito presojalo, končni
rezultat pa je nedvono boljši, in precizneje formulirani zakonski predlog.
Osnovni motiv za predlagani zakon pa seveda ni zgolj želja po zapolnitvi
pravne vrzeli v zakonodajni ureditvi sistema šolstva v naši republiki. Zanj
govorijo tudi globoki ini pomembni vsebinski razlogi. Predvsem dejstvo, da
izobraževanje mladine in odraslih po končani šolski obveznosti že dalj časa
zaostaja za hitrim družbenim, zlasti pa za gospodarskim razvojem. To področje
je bilo tudi v organizacijskem in v vsebinskem pogledu nezadovoljivo, zlasti pa
neenotno urejeno, predvsem kar zadeva trajanje šolanja, predmetnike in učne
načrte, vrednotenje splošne izobrazbe, odnos med praktičnim in teoretičnim
delom pouka, pomanjkanje normativov glede materialnih in kadrovskih pogojev za delo šol itd. Potemtakem se razreševanje odprtih vprašanj na tem izobraževalnem področju, kaže kot ena neogibnih nalog pri izgrajevanju celotne
zamisli sodobnega sistema vzgoje in izobraževanja.
Spremembo in dopolnitev obstoječih predpisov terjajo tudi 'drugi važni
temeljni zakoni,, na primer zakon o zavodih, zakon o delovnih razmerjih in pa
sam nadaljnji razvoj samoupravljanja in uveljavljanja načela delitve po dohodku na področju izobraževanja. Takšni novi odnosi, ki jih družbena reforma
še širše odpira, zlasti pa novi sistem financiranja izobraževanja in družbenih
služb nasploh, ki postavlja izobraževalne zavode v kakovostno nov položaj,
terjajo seveda nadaljnje napore pri iskanju možnosti za usklajevanje razvoja
šolstva s potrebami 'družbe. Tb je že pripeljalo do številnih sprememb pri
načinu dela naših šol, pri programiranju in izvedbi vzgojno-izobraževalnih
nalog, kakor tudi pri uvajanju novih oblik izobraževanja. Vse to je seveda
terjalo, da se pri urejevanju sistema šolstva, pri uvajanju novih odnosov
in sprememb v sistemu izobraževanja, zlasti srednjega, skušajo ugotoviti določena skupna temeljna načela in da se tudi v zakoniti pravni obliki zapišejo in
uveljavijo novi odnosi in nova stališča.
Spričo tega s tem azkonom uvajamo posebno' novost v obravnavanju
srednjega šolstva. Doslej se je namreč srednje šolstvo vselej obravnavalo po
dveh tirih: gimnazija se je strogo ločevala od strokovnega šolstva. S tem
zakonom pa predlagamo, da se celotno drugostopenjsko izobraževanje uredi
slkuipno v enem zakonu. Pri tem smo se oprli zlasti na te razloge:
1. srednješolsko izobraževanje ie enoten proces vzgoje in izobraževanja
mladine in odraslih po končani šolski obveznosti;
2. tako zagotavljamo enakopravno obravnavo vseh oblik slednjega šolstva;
s tem odpade neopravičeno zapostavljanje strokovnega šolstva, pa tudi izobraževanja odraslih; in
3. takšna ureditev je tudi bolj smotrna, saj se tako izognemo ponavljanju
skorajda večini določb, ki. so sicer popolnoma enako urejale številna vprašanja
pri raznih oblikah srednjega šolstva.
Potemtakem predloženi zakon enotrro in enakopravno obravnava vse oblike
izobraževanja na srednji stopnji.
Naj pri tem opozorim še na drobno novost izrazoslovnega značaja. Predlagatelj zakona se je odločil za to, da spremeni ime izobraževalnih zavodov na
8
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drugi stopnji v ime »srednje šole«. Cemu ta sprememba? V zveznih gradivih o
sistemu vzgoje in izobraževanja si je izraz »srednje šole« že pridobil domovinsko
pravico; zato srno ga sklenili uporabiti tudi v predlaganem zakonu. S tem pa
smio se izognili tudi zimedi, ki jo je neredko povzročala zamenjava z izrazom
■druga stopnja pri visokošolskem študiju.
V obrazloižtvi k predlogu zakona so na drobno naštete značilnosti predloženega zakona. Zato se ne bi idlje zadrževal ob njih, pač pa bi, tovarišice in
tovariši poslanci, želel obrniti vašo pozornost še na eno pomembnejšo novost
tega zakonskega predloga.
Novi zakon namreč predvideva ostrejše pogoje za delo in ustanavljanje
srednjih šol. V členih 50., 51. in 52. se predvidevajo določeni ukrepi, ki imajo
namen zboljšati kakovost pouka v strokovnem šolstvu in hkrati, postaviti pod
strokovni nadzor1 celotno mrežo srednjih šol. To je vsekakor eden. izmed pomembnih ukrepov, ki igre vštric z ostalimi prizadevanji po racionalizaciji, večji
kvaliteti in učinkovitosti našega izobraževalnega sistema. Ta ukrep je nedvomno v skladu z reformnimi prizadevanji, s prizadevanji po usklajevanju šolstva
z (družbenimi potrebami in pa z družbenimi zmogljivostmi.
Zakonski predlog ureja hkrati tudi nekatera pomembna vprašanja s področja delovnih razmerij prosvetnih delavcev, ki jih je temeljni zakon o delovnih razmerjih prepustil v reševanje oziroma v urejanje republikam. To se'
nanaša predvsem na strokovno izobrazbo učiteljev in vzgojiteljev, na njihovo
strokovno izpopolnjevanje, na delovni, čas in delovne obveznosti, letni dopust,
razpise delovnih mest in podobna pereča in doslej še odprta vprašanja..
Za boljše razumevanje celotne problematike, ki jo ureja predloženi zakon,
je republiški sekretariat za prosveto in kulturo predložil hkrati tudi dve informativni gradivi,, in sicer o srednjem šolstvu v naši republiki in o stanju učnega
kadra na srednjih šolah v Sloveniji. Nekaj drugih podatkov pa je moč najti
s tega 'področja tudi, v letnem poročilu republiškega sekretariata za prosveto
in kulturo.
Tako izdelan in opremljen zakonski predlog, dopolnjen s številnimi pripombami in predlogi iz javne razprave in obravnave v skupščinskih odborih
poineni nedvomno pomembno pridobitev v oblikovanju sistema vzgoje in izobraževanja v naši republiki. Njegov namen je, <da izboljša kakovost vzgojnoizobraževalnega dela v srednjem šolstvu, da zagotovi enotnejše uresničevanje
vzgojno^-izobraževalnih smotrov in da omogoči enake pogoje za delo posameznih
vrst srednjih šol.
Nadaljnja dopolnila in izpopolnitve pa bo ta zakon, tako kot vsi drugi,
doživel v izvajanju in preverjanju v vsakdanji življenjski praksi. Vendar tudi
že v predloženi obliki pomeni zrel, pretehtan in solidno oblikovan dokument,
ki ga kaže čimprej' uveljaviti,.
Predsednik Ivo Tavčar: Predlog zakona in predloženo gradivo je
obravnaval tudi naš začasni odbor za drugostopenjsko izobraževanje in je o tem
predložil poročilo. Ali želi poročevalec odbora ustno še kaj dodati? Prosim,
poslanec Dušan Sinigoj.
Dušan Sinigoj: Začasni odbor vam je poročilo k predlogu zakona
o srednjem šolstvu že dostavil; ima pa pripombo na 7. strani k 37. členu, in
sicer: v besedilu »učitelji za praktični in laboratorijski pouk, ki so končali
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poklicno, mojstrsko ali delovodsko šolo-« je treba med besedi, »poklicno«-* in
»mojstrsko« postaviti vejico.
Začasni odbor je danes pred sejo obravnaval še amandmaje, ki so jih
poslanci dostavili pred sejo. K amandmJajem, ki ste jih tudi prejeli, je začasni
odbor zavzel naslednja stališča:
K 8. členu: doda se nov odstavek, ki se glasi: »-Domovi, delajo po vzgojnem
načrtu«.
Odbor meni, da je v domovih za učence nujno zagotoviti tudi načrtno
vzgojno delo in (da moramo to v zakonskem besedilu določiti.
K 50. členu: vstavi se nov 2. odstavek, ki se glasi:
»Šola lahko uvede izobraževanje za nov poklic, če izpolnjuje pogoje iz 2.,
3. in 4. točke prvega odstavka tega člena.«
Ta člen namreč obravnava samo ustanavljanje šol; šole pa lahko uvedejo
tudi, izobraževanje poklicev. Smatramo, da je nujno, 'da veljajo' isti pogoji, kot
za ustanavljanje šol, tudi za izobraževanje za posamezne poklice znotraj šol ali
tudi znotraj šolskih centrov.
K 37. členu: Odbor predlaga, 'da se predzadnji oidstavek črta. Odbor namireč
smatra, da mora načelo iz 36. člena, po katerem morajo imeti učitelji srednjih
šol in vzgojitelji v domovih pedagoško izobrazbo, veljati za vse, tudi, za tiste,
ki poučujejo manj kot polovico delovne obveznosti. Tudi ti učitelji in vzgojitelji
morajo poznati osnovna pediagoiška načela, osnovna spoznanja iz mladinske psihologije, predvsem pa osnove metodike.
K 56. členu: Doda se nov 56.,a člen, ki se glasi: »Ravnatelja srednje šole
oziroma doimia imenuje in razrešuje svet šole oziroma doima v soglasju z ustanoviteljem.«
Odbor je deloma upošteval tudi amandma poslanke Brede Moschl o izobrazbi učiteljev praktičnega pouka; in sicer tako1, da je' vpeljial izobrazbo tehnične šole, ne pa višje šole. Odbor smatra, da je mogoče zahtevati od teh
učiteljev višjo šoto, ker praktično takšnih šol nimamo, pa tudi sicer bi to
imelo daljnosežne posledice.
Odbor je seznanjen z amandmaji, ki jih je k 45. in 47. členu zakona predložil
poslanec Janez Karrtbič. Odbor je o učni obveznosti učiteljev obširno razpravljal že na prejšnjih sejah in je soglašal z besedilom v zakonskem predlogu.
Torej, da se ohrani 22-uma učna obveznost.
Odbor se ni strinjal z amandmajem k 47. členu, ker je menil, da se omenjena vprašanja urejajo z internimi akti. Poslanec Kambič je namreč v amandmaju zahteval, da se razredništvo jn privatni izpiti ne štejejo v obveznost.
Odbor smatra, da morajo šole to urediti z internimi akti in sicer s pravilnikom
o delitvi osebnih dohodkov.
Odbor se ni strinjal s pripombami srednje šole za zdravstvene delavce, naj
se v ustreznih členih posebej navedejo zdravstvene šole, ker so te šole že vsebovane v nazivu »Sole za družbene službe«.
Odbor se ni strinjal s predlogom skupnosti dijaških domov SR Slovenije1
za spremembo 28. člena zakona, da mora maloletni učenec obvezno prebivati
v domu, če zaradi oddaljenosti šole od stalnega bivališča ne more biti pri starših.
Odbor mena, da ni mogoče določiti staršem, da 'bodo svoje otroke dah v
varstvo.
8»
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Pripomba skupnosti dijaških domov k 56. členu glede izobrazbe ravnatelja
srednje šole oziroma doma pa je že vsebovana v amandmajih odbora.
Odbor se je v celoti strinjal s predlogi zakonodajno-<pravne komisije.
Predsednik Ivo Tavčar: Začenjam razpravo. Kdo želi besedo*? Besedo
ima poslanec Alojz Pevec.
Alojz Pevec: Poleg obširnega proučevanja predloga zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja je bil nedvomno
tudi zakonski predlog o srednjem šolstvu deležen velike pozornosti, predvsem
v tistih šolskih kolektivih, v katere 'vnaša novi zakon določene spremembe.
Predlog zakona o srednjem šolstvu so obravnavali tudi na združenju tehniških
šol Slovenije — pri združenju je 22 tehniških šol iz cele Slovenije — in na
sestanku delovne skupnosti šolskih delavnic tehniških šol v Ljubljani. Oboji
so prišli do enakih zaključkov, da bo z uveljavitvijo tega zakona urejena vzgoja
in izobraževanje mladine, kakor tudi, odraslih na srednjih šolah, ker se v njem
obravnava srednje šolstvo kot povezana celota, kar bo omogočilo racionalnejši
pouk in povečalo kvaliteto šolskega dela.
Združenje tehniških šol in delovna skupnost šolskih delavnic tehniških
šol v Ljubljani pa obenem ugotavljata, da bi bilo nujno dopolniti, oziroma
spremeniti 45. člen zakona, ki določa učno obveznost učiteljev praktičnega
pouka 28 ur, oziroma 46. člen, ki določa trajanje učne ure praktičnega pouka
60 minut. Problematiko v zvezi s temi členi so opisali v resoluciji, ki so jo
poslali republiškemu sekretariatu za proisveto in kulturo z željo, da jih podpre,
mene pa so določili, da seznanim z njihovim predlogom ta zibor.
Iz omenjene resolucije povzemam bistvo: Delovni, kolektiv šolskih delavnic tehniških šol v Ljubljani je obravnaval posamezne točke predloga zakona
o srednjem šolstvu in ima pripombe k podaljšani učni uri v šolskih delavnicah
oziroma učni obveznosti pri praktičnem pouku. Učna ura praktičnega pouka na
tehniških šolah traja 45 minut že ves čas po vojni. To je urejal odlok o< trajanju
delovne obveznosti na šolah (Ur. 1. LHS, št. 6/15-56) in sodimo, da bi podaljšana
učna ura oziroma učna obveznost povzročila velike težave pri organizaciji, dela
in pri dodeljevanju sredstev. To bi bilo končno tudi v nasprotju s tendenco
o skrajševanju delovnega časa, ki bi se v tem primeru za to vrsto učiteljev
dejansko podaljšal. Po tem predlogu bi morali namreč učitelji poučevati, v
učnih delavnicah 28 ur po 60 minut, se pravi 420 minut več, kar pomeni, da bi
bil njihov delovni čas 37 ur, tako da bi jim ostalo le 5 ur za učne priprave, za
pripravo strojev ter za pripravo materi,ala in orodja. Pravijo, da bi to neugodno
vplivalo na kvaliteto priprav, na izvajanje in ne nazadnje na kvaliteto učnega
kadra, ker bi nastala velika fluktuacija. Finančno bi imelo- podaljšanje učne
ure na 60 minut daljnosežne posledice, ker bi se teoretično zmanjšalo število
učnih ur na 288 ur letno, kar znaša za vse njihove skupine kar 7120 pedagoških
ur. Končno pripominjajo, da je v SR Hrvatski določeno sicer 28 ur . za učitelje
praktičnega pouka, vendar pa 45 minut oziroma, da imajo vse ostale republike
24 ur po 60 minut.
S to utemeljitvijo predlagajo 'dve varianti za spremembo. Po prvi varianti
naj bi se prvi odstavek 45. člena glasil takole: »Učna obveznost učiteljev teoretičnega pouka v srednjih išolah je tedensko 22 ur, učna obveznost učiteljev
praktičnega pouka pa tedensko 24 ur«. To je prvi predlog. Možna pa je potem
še 'druga varianta, ki pravi: »Učna obveznost učiteljev teoretičnega pouka v
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srednjih šolah je tedensko od 20 do 22 ur, učiteljev praktičnega pouka pa od
24 do 28, odvisno od trajanja učne ure, kar se določi z internim aktom šole.«
Predsednik Ivo Tavčar : Prosim tovariša poslanca, če prevzame prebrane predloge kot lastne, da jih pismeno izoblikuje in predloži,.
Besedo ima poslanka Francka Vidovič.
Francka Vidovič: Tovarišice in tovariši poslanci! Svojo razpravo
bi rada usmerila na določila 17. člena predloga zakona o srednjem šolstvu.
Sodim, 'da niso bili predmetniki in učni načrti nikoli še tako pomembno in
delikatno vprašanje, kot so poštah na današnji stopnji razvoja znanosti in tehnologije. Pri predmetniku in učnem načrtu je namreč začetek in konec vsake
šole. Prepričana sem, da se vse premalo zavedamo, kako odločilnega pomena
je sprejetje predmetnika in učnega načrta za vsako šolo, kajti predmetnik in
učni načrt determinirata v določenem smislu tudi učnovzgojne rezultate. Ker
pa se nam danes osip povečuje na vseh šolah in je dosegel že tako kritičen
obseg, je toliko bolj potrebno, da si natančneje ogledamo 17. člen predloga
zakona o srednjem, šolstvu, kjer gre za predmetnike in učne načrte.
Ob drugem in tretjem odstavku tega člena se vsiljuje vprašanje, zakaj
določa zakon, da predpiše pedagoški svet SR Slovenije samo za gimnazijo
predmetnik in učni načrt, z,a vse ostale srednje šole pa samo osnove predmetnikov in osnove učnih načrtov. Takega stališča po mojem trdnem prepričanju
ni mogoče utemeljiti z nobenim objektivnim razlogom. Objektivno nujno je,
da delajo vse šole iste vrste po istem predmetniku in po istem- učnem načrtu
in da taka zahteva nima ničesar skupnega z birokracijo. Ce je enotnost v tem
pogledu potrebna za gimnazije, zakaj taka enotnost ne bi, bila potrebna tudi
za vise ostale srednje šole? Povsod v svetu gredo v čimbolj natančne oprede^litve učnih načrtov, ker je vsaka še na videz tako malenkostna ohlapnost v tem
pogledu razsipništvo energije, ki si je ne more zlasti še dandanes nihče več
privoščiti brez velikih škodljivih posledic. Pedagoški svet SR Slovenije naj
torej predpiše predmetnike in učne načrte za vse srednje šole in ne samo za
gimnazije.
In nadalje, pri strokovnih, in zlasti pri poklicnih šolah ugotavljamo, da
imajo šole, ki usposabljajo kader za isti poklic, različno število ur za posamezne predmetne skupine in tudi različno dobo trajanja teoretičnega oziroma
praktičnega pouka. Zato predlagam, da bi pedagoški svet določil tudi minimalno število ur za posamezno predmetno' področje. Tretji odstavek 17. člena
naj bi se glasil: »-Predmetnik in učni, načrt srednjih šol predpiše pedagoški
svet SR Slovenije in določi tudi minimalno število ur za posamezno predmetno
področje«.
Rada bi se še dotaknila določila v tretjem odstavku istega člena, Vedno
pogostejše in glasnejše so javne kritike, da so učenci preobremenjeni z domačim delom za šolo. Kot povzemam iz, dokumentacije zveznega zavoda za
proučevanje šolskih in prosvetnih vprašanj, so na Hrvatskem in v drugih
republikah že študijsko obdelali to vprašanje in dokumentirano dokazali, da
je ta kritika utemeljena. S tem v zvezi sodim, da bi .bilo nujno potrebno dopolniti 3. odstavek 17. člena z določilom, koliko ur sme znašati delavnik poprečnega srednješolca, se pravi skupaj s poukom v šoli in domačim delom za
šolo. Tako kot določa temeljni zakon o delovnih razmerjih za odrasle 7-urni
delavnik, bi moral zakon o srednjih šolah postaviti, meje delovne obremenitve
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tudi za srednješolce. Preko tega določila in študijskih raziskav o povprečni
učni zmogljivosti srednješolcev bi šele mogel pedagoški svet SR Slovenije
sprejeti adekvatne predmetnike in učne načrte. Danes pa predpisujemo predmetnike in učne načrte bolj ali manj na pamet, ;brez pedagoške znanstvene
dokumentacije, kar je očiten pedagoški anahronizem, ki' se med 'drugim najbolj
boleče odraža predvsem na šolskih delovnih rezultatih in na deformacijah mladine.
Predsednik Ivo Tavčar: Kdo želi besedo? Prosim, poslanec Vlado
Oremuž.
Vlado Oremuž: Tovarišice in tovariši poslanci! 37. člen govori o
učiteljih praktičnega pouka; nikjer pa ni omenjen inštruktor. V nekaterih
poklicnih šolah pa so zaradi posebnih pogojev dela poleg učiteljev praktičnega
pouka zaposleni tudi inštruktorji, npr. v rudarstvu. Pri praktičnem pouku
učencev v tej panogi mora inštruktor opravljati vsa težja in nevarna fizična
dela.
V predlogu zakona so v 37. članu oziroma v spremenjenem 3. odstavku
tega člena postavljeni pogoji za učitelja praktičnega pouka. Ker pa ta učitelj
ne bo opravljal listih dfel, ki jih mora sedaj inštruktor, predlagam, da se za
3. odstavkom 37. člena doda nov odstavek, ki se glasi:
»V poklicnih šolah, kjer se vrši praktični pouk v posebnih pogojih, lahko
poleg učiteljev praktičnega pouka poučujejo tudi, inštruktorji, ki so končali
poklicno šolo, imajo najmanj 5 let praktičnega dela na ustreznem praktičnem
mestu in so si pridobili osnove pedagoškega znanja.«
Predsednik Ivo Tavčar: Še kdo? Prosim poslanec dr. Avguštin Lah.
Dr. Avguštin Lah: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Rad
bi se oglasil v zvezi s predlogom predgovornice; strinjam se z njo;, da je
obveznost učencev srednjih šol. resno vprašanje. Kot član pedagoškega sveta,
ki ga je skupščina imenovala, moram povedati, da je pedagoški svet, ki prav
sedaj obravnava učne načrte za vse srednje oziroma strokovne šole, tudi izhajal
iz tega načela, da je najprej določil učno obveznost oziroma število ur pouka
in to maksimiral s 36 urami. Le tam je dovolil obsežnejše predmetnike, kjer
šole izjavljajo, da učenci niso obteženi z delom doma. Resnično pa zasluži to
vprašanje še poglobljeno obravnavo.
Ne Ibi se pa mogel docela strinjati z njenim predlogom, naj bi pedagoški
svet podrobno določil učne načrte in predmetnike za vse srednje šole. Teh
srednjih šol je namreč več kot 110 in če bi hotel republiški pedagoški svet za
vsako teh šol na osnovi profilov določati podroben učni načrt, bi bilo to zelo
obsežno in nikdar končano delo. Izhajati je namreč treba pri, določanju učnih
načrtov iz profilov za vsak posamezni poklic. Zato je pri strokovnih šolah pedagoški svet 'določil le okvirni predmetnik, podrobneje pa določil splošne osnove,
ki so določene za vse šole, osnove za strokovno izobraževanje in obseg prakse.
S tem je mogoče kasneje tudi prilagoditi izobraževanje posameznim profilom.
Bojim se, da bi zahteve, naj bi pedagoški svet podrobno določil učne načrte
za vsako šolo posebej, sploh ne mogli v realnem roku uresničiti.
Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa. Se kdo? Prosim, poslanec Vlado
-Golob.
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Vlado Golob: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci,!
Mislim, ida je treba uvodoma povedati, da se vsi strinjamo s tem, da je predlagani zakon o srednjih šolah izredno pomemben in da je prav, če ga sprejmemo.
Vendar bi rad pripomnil to, da določenih stvari ta zakon le ne ureja. V mislih
imam namreč umetniško šolstvo1, ki ga zakon omenja le v dveh členih.
Morda se boste spomnili, da sem v lanskem juniju, pred tem zborom prebral
predlog o nekaterih spremembah, ki bi jih terjalo umetniško, zlasti pa glasbeno
šolstvo. Ker je bilo delo ob pripravi zakona o izobraževalnih skupnostih in
financiranju vzgoje in izobraževanja obsežno in zahtevno, je razumljivo, da
ni prišlo do obravnave nekaterih drugih področij, med drugim tudi tega. Zaito
tudi posebna komisija, ki, je obravnavala srednje šolstvo, najbrž ni obravnavala
predloga, ki ga je, tako Skupščini SR Slovenije kakor tudi republiškemu izvršnem svetu poslalo društvo glasbenih pedagogov, zavod za glasbeno in
baletno izobraževanje in center za glasbeno vzgojo.
Celotna problematika v zvezi z umetniškim šolstvom je zato še neizdelana.
To se 'deloma vidi tudi v nekoliko pomanjkljivo formuliranih členih, ki jih
vsebuje zakon o srednjem šolstvu. Zato si dovoljujem predlagati najprej sklep,
da bi skupščina v najkrajšem času, do konca tega leta, proučila vprašanje
umetniškega šolstva, zlasti zato, ker je umetniško šolstvo izredno tesno* povezano s kulturnimi vprašanji. Mi smo pa že nekajkrat ugotovili, da je ena od
pomanjkljivosti naših obravnav, da ločeno govorimo o šolstvu in o> kulturi.
Umetniško šolstvo pa je tisto šolstvo, ki sega na obe področji.
Da bi se izognili kasnejšim korekturam, predlagam dve .spremembi, in
sicer:
V 6. členu naj se za besedi »Umetniške šole« doda besedilo: »... ki. imajo
svoje posebne značilnosti«, »nadalje umetniško izobraževanje« pa naj se razširi v ». . . umetniško oziroma poklicno izobraževanje«, ker umetniške šole ne
dajejo izključno umetniških kadrov, temveč tudi poklicne.
V 50. členu pa pri, 1. točki predlagam tale dodatek:. »Slednje ne velja za
umetniške šole.«
V Sloveniji imamo tri umetniške šole in prav nesmotrno bi bito zahtevati
od njih, da imajo po dva oddelka v tem, smislu, kot jih imajo splošne srednje
šole, se pravi, nekakšni paralelki. Umetniške šole imajo različne oddelke, vendar bi lahko to birokrati na izobraževalnih skupnostih tolmačili, da je to en
oddelek in ne paralelka. Zato mislim, da ta odstavek ne velja za umetniške šole.
Ob koncu bi še enkrat ponovil svoj predlog, da !bi se formirala komisija,
ki bi se čimprej lotila vprašanja umetniškega šolstva.
Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanka Breda Moschl.
Breda Moschl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Samo nekaj pripomb!
V 12. členu pravi predlog zakona, da imajo šole pečat z grbom Socialistične
republike Slovenije. Pri tem si dovolim majhno pripombo: komisija za pregled
statutov v Mariboru, v kateri delujejo pravniki, je namreč opozorila šole, da
šole ne smejo uporabljati grba v pečatu, Ker pa beremo v predlogu, naj imajo
šole pečat z grbom Socialistične republike Slovenije, mislim, da bi bilo umestno,
da to razčistimo, ali so naši pravniki v zmoti, ali pa je morda tukaj prišlo do
spodrsljaja.
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K 22. členu je predložen amandma, maj se črta besedilo; «učenci, ki so
negativno ocenjeni iz enega ali več predmetov praktičnega pouka, določenih s
statutom srednje šole«. Iz tega izhaja, oziroma vsaj tako razumem, da lahko
učenci, ki so bili iz praktičnega pouka negativno ocenjeni, napredujejo v
naslednji razred, Ker je vendarle praktično delo enakovredno s teoretičnim,
bi najbrž tako napredovanje ne bi;lo ustrezno in umestno; zato predlagam, da
tekst ostane.
K 37. členu sem dala amandma, ki je bil delno sprejet. Če že ne moremo
uveljaviti, da bi imeli predavatelji le višje šolske izobrazbe, ne pa tudi srednješolske, potem naj se vsaj striktno izvaja načelo, ki ga zakon predvideva, da v
primerih, ko si za posamezne predmete ni, mogoče pridobiti višje izobrazbe,
lahko poučujejo tudi učitelji s tehniško šolo oziroma z ustreznimi šolami. Ne
bi namreč smelo priti do situacije, ko. bi šole tako določilo izkoristile in morda
ščitile posamezne predavatelje, ki bi si lahko pridobili višješolsko izobrazbo,
pa si je ne pridobijo. Vsi vemo, da nam zakon o osnovni šoli predpisuje, naj
imajo učitelji na višji stopnji osnovne šole višjo izobrazbo. Sčasoma bodo imeli
tako izobrazbo tudi. na nižji stopnji, ko bomo dokončno uveljavili šolanje na
pedagoških akademijah. Tako bi lahko prišlo do anomalije, da bo. učenca v
osnovni šoli poučeval učitelj z višjo izobrazbo, ko pa bo prišel na šolo. druge
stopnje, ga bo pa poučeval učitelj s srednjo šolo oziroma celo s poklicno, kot
je iz predlogov še vedno, razvidno.
Pozdravljam dodatek k 56. členu, ki navaja, da imenuje ravnatelja svet
šole v soglasju z ustanoviteljem. Situacija, kakršna je danes na mnogih srednjih šolah, pa tudi. na osnovnih, kjer po leto dni volijo ravnatelja, kjer ponavljajo po štirikrat, po šestkrat razpise, je pripeljala do' absurda. Končno je
potrebno, da družba tudi tu pove svojo besedo in ne prepušča izbiranje tako
pomembne osebnosti, kot je pedagoški vodja šole, včasih osebnim nagibom
posameznikov in pa težnji, da si izberemo pač tistega, s katerim bomo najlažje
shajali.
Nadalje še pripomba k izobrazbi ravnateljev; zakon predvideva, da imajo
ravnatelji srednjih šol visoko izobrazbo, ravnatelji poklicnih šol pa lahko tudi
višjo izobrazbo. Vsiljuje se mi vprašanje, kdaj in kako bomo izvedli razpise
za ravnatelje, kajti vemo, da je v Sloveniji mnogo šol, kjer ravnatelji ne
izpolnjujejo predpisane izobrazbe. Ali bodo. šole morale razpisati nova mesta
ravnateljev z novim šolskim letom ah šele po enem letu, ko naj bi dopolnile
statute? Ali pa naj šole razpišejo mesta ravnateljev z novim koledarskim leto-m,
ko za mnoge poteče rok o reelekciji ravnateljev? To je nejasno in bi bilo
morda dobro, da to povemo ali v zakonu ali pa z nekim posebnim tolmačenjem,
tako da ne bo prišlo do nejasnosti; kajti razpisi bi morali, priti čimprej v
javnost.
Predsednik Ivo Tavčar: Tovarišica Dora Jelenko.
Inž. Dora Jelenko: Tovariši, predlagam spremembo 37. člena. Ne
morem se strinjati, da bi lahko predavali oziroma vodih laboratorijski pouk v
srednjih šolah mojstri ali učitelji z ustrezno delovodsko šolo. Zato predlagam,
da se začetek 1. odstavka glasi takole: »Učitelji za splošne izobraževalne, strokovne, teoretične učne predmete, in za laboratorijski pouk na strokovnih
šolah . ..« nadaljnje besedilo odstavka ostane nespremenjeno. V 3. odstavku se
črtajo v prvi vrsti besede: »in laboratorijski pouk«.
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Predsednik Ivo Tavčar: Hvala. O vseh predloženih spreminjevalnih
in dopolnilnih predlogih se mora izjaviti, še poročevalec odbora. Ali lahko poročevalec takoj pove mnenje odbora. Prosim, da se odbor sestane in se čimprej
izjavi. Predlagam, da seje zbora ne prekinemo. Preskočili bi pa razpravo o
visokem šolstvu, ker mora zbor tudi o tej točki dnevnega reda sklepati,.
Zato prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo
poročila o delu Izvršnega sveta v letu 1966.
Prosim, soglašate s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.) Potem začenjam
razpravo o poročilu Izvršnega sveta. Izvršni svet je sporočil, da bo pri tej
točki dnevnega reda sodeloval tovariš Rudi Cačinovič, član Izvršnega sveta.
Ali želi predstavnik Izvršnega sveta poročilo še ustno obrazložiti? (Ne.) Hvala.
Poročila našega stalnega odbora ste prejeli. Hkrati vam je bdlo k tej točki
poslano še poročilo o delu republiškega sekretariata za prosveto in kulturo v
lanskem letu. Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in ugotavljam, da je Prosvetno-fculturni zbor odobril poročilo o delu
Izvršnega sveta Skupščine (SR Slovenije v letu 1966.
Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na obravnavo zaključnega računa za leto 1966 in finančnega načrta za leto 1967 sklada SR
Slovenije za pospeševanje založništva.
Zeli predstavnik sklada še ustno obrazložiti zaključni račun oziroma finančni
načrt? (Ne.) Hvala.
Zeli poročevalec odbora k poročilu še kaj dodati? (Ne.) Začenjam razpravo.
Kdo želli besedo? (Nihče.)
Zaključujem razpravo.
Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na obravnavo zaključnega računa za leto 1966 in finančnega načrta za leto 1967 sklada SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov.
Zeli predstavnik sklada še ustno obrazložiti oba akta? (Ne.) Zeli poročevalec
odbora besedo? (Ne.) Začenjam razpravo. Besedo ima tovariš France Štiglic.
France Štiglic: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Ker smo že na zadnji seji dovolj razpravljali o problemih kinematografije, ne
bom stvari ponavljal, k poročilu upravnega odbora sklada in k zaključnemu
računu in finančnemu načrtu želim povedati samo tole:
Iz poročila o zaključnem računu je razvidno, da so bili dohodki sklada v
preteklem letu za 50 ali 55 milijonov manjši, kot so bili predvideni. Zaradi
tega je nastala za slovensko filmsko proizvodnjo občutna škoda, prikrajšana pa
so tudi druga področja, ki jih ta sklad podpira. Ker predstavljajo sredstva sklada
štiri petine ali, 80®/o financiranja slovenske proizvodnje, filmske vzgoje in nekaterih drugih področjih, pomeni izpad dohodkov seveda občuten primanjkljaj,
posebno zato, ker se v zadnjih letih niso povečale možnosti, da bi filmska proizvodnja tudi sama ustvarjala večje dohodke. To vprašanje, ki zahteva čimprejšnjo' rešitev, ostaja še nadalje odprto.
Drugo vprašanje, ki zadeva dejavnost upravnega odbora sklada, je programiranje slovenske proizvodnje. Ker so dohodki, filmskih podjetij predvsem sredstva sklada, sklad s tem hote ali nehote posega v samoupravne pravice proizvajalcev oziroma v cdnose, ki nastajajo med proizvajalcem, umetniškimi sveti, pro-
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gramiskimi, sveti, filmskimi sveti in drugimi družbenimi organi, ki jih je na tem
področju na pretek. Sklad s tem hote ali nehote povzroča motnje v proizvo'dnji,
vpliva pa tudi na oblikovanje kadrovske politike. Tako se dogaja, da nekateri
filmski delavci, ki so v preteklih letih prav s pomočjo sredstev istega sklada
ustvarili, celo nagrajene filme, pri kasnejših razpisih scenarijev niso bili upoštevani. Pri takšni politiki se odpira vprašanje eksistence svobodnih filmskih
ustvarjalcev, ki delajo pri filmih 20 ah celo več let. Na podlagi takšnega, le
subjektivnega sistema, izpadejo iz produkcije, saj nimajo druge ustrezne zaposlitve. To pa predvsem zato, ker, kot sem že dejal, filmska proizvodnja nima
dovolj lastnih dohodkov.
Termi je lahko pomoči samo z vse večjo materialno neodvisnostjo' producentske hiše ali avtorja samega, ki pa kot rečemo v sedanji situaciji ni mogoča.
To je vsekakor velika motnja v naši filmski proizvodnji, ki zahteva od bodočega
upravnega odbora sklada temeljita razmišljanja, posebno še pri odločitvah o
sofinanciranju filmske proizvodnje.
In tretjič. Mislim, da bi morali bodoči upravni odbor sklada sestavljati
predvsem ljudje, ki na teh področjih delajo, in ki lahko avtoritativno ocenjujejo odprta vprašanja in projekte, da se ne bodo zanašali na mnenje komisij,
marveč tudi z lastnim mnenjem določali politiko sklada. Predvsem pa morajo
biti toi ljudje, ki ise udeležujejo vsaj sej upravnega odbora, da ne bo spet glavno
in osnovno "vprašanje —' sklepčnost!
Predsednik Ivo Tavčar: Zeli še kdo razpravljati? Če nihče, zaključujem razpravo. Te pripombe bomo posredovali upravnemu odboru sklada.
Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na obravnavo zaključnega računa za leto 1966 in finančnega načrta za leto 1967 Prešernovega
sklada.
Zeli predstavnik sklada obrazložiti zaključni račun oziroma finančni načrt
še ustno? (Ne.) Zeli besedo predstavnik odbora? (Ne.) Začenjam razpravo. Kdo
želi besedo? (Nihče.)
Zaključujem razpravo.
Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na obravnavo zaključnega računa za leto 1966 in finančnega načrta za leto 1967 sklada Borisa
Kidriča.
Zeli predstavnik sklada še ustno obrazložiti zaključni, račun oziroma finančni
načrt? (Ne.) Zeli besedo poročevalec odbora? (Ne.) Zeli besedo kdo od poslancev? (Ne.) Potem smatram, da ni pripomb.
Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na poslanska vprašanja.
Ah je navzoč predstavnik izvršnega sveta, ki bo odgovoril na poslansko
vprašanje tovariša dr. Avguština Laha, Tovariš Avguštin Lah je namreč zastavil vprašnje o obdavčenju proizvodov, ki nastajajo' z delom učencev strokovnih
šol v rednem pedagoškem, procesu in o financiranju izvenšolske tehnično-vzgojne
dejavnosti mladine oziroma sveta Ljudske tehnike Slovenije. Prosim. Na vprašanje bo odgovoril tovariš Boris Lipužič, namestnik sekretarja.
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Boris L i p u ž i č : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Odgovor na vprašanje poslanca Prosvetno-kulturnega zbora tovariša dr. Avguština Laha je naslednji:
Na prvi del vprašanja se odgovor glasi:
Republiški sekretariat za prosveto in kulturo je skupno z republiškim sekretariatom za finance proučil zahtevo strokovnih šol za oprostitev prometnega
davka na proizvode, ki nastajajo pri praktičnem: pouku učencev in v okviru
učnega načrta šol. Pri tem je bilo ugotovljeno: za nov sistem zajemanja prometnega davka, ki je bil uveden s temeljnim zakonom o prometnem davku
leta 1965, je značilno-, da se prometni davek določa le za finalne proizvode.
Davčni zavezanec ni več proizvajalec, v obravnavanem primeru šola, ampak
prodajalec na drobno. Za reprodukcijski material in opremo, namenjeno za
opravljanje glavne ali stranske (dejavnosti ter za nadomestne dele, gospodarske
in idruge delovne organizacije kot kupci ne plačujejo prometnega davka. Ta
oprostitev velja tudi za šole, če vodijo tako knjigovodstveno evidenco, da je
možno ugotoviti namensko oziroma nenamensko uporabo ter zaloge reprodukcijskega materiala.
S takim sistemom zajemanja prometnega davka je ekonomsko nezdružljiva
oprostitev obdavčenja proizvodov in davčnega proizvajalca, v našem primeru
šole oziroma šolske 'delavnice. Ni namreč mogoče ekonomsko utemeljiti predpisa,
ki bi prodajalca zavezoval, da plačuje prometni davek glede na značaj proizvajalca.
Predlog za oproistitev prometnega davka za proizvode, ki nastajajo z
delom učencem pri praktičnem pouku v .šolah, je bil proučen tudi za primere,
ko strokovne šole ali njihove delavnice prodajajo izdelke ali zaračunavajo
usluge in storitve neposrednemu potrošniku. Glede na to, da imajo delavnice
strokovnih šol različne stopnje mehanizacije, bi oprostitev prometnega davka
neenakomerno izravnavala pogoje za doseganje konkurenčne cene. Največjo
korist bi imele šole oziroma šolske delavnice z moderno opremo. Ukrepi za
olajšanje finančnih obveznosti šol pa bi morali koristiti predvsem šolam, ki
nimajo zadovoljivo opremljenih šolskih delavnic. Zato menimo, da je problem
nekonkurenanih cen, ki nastajajo zato, ker je potrebno praktični pouk organizirati po pedagoških načelih, reševati z ustrezno politiko financiranja šol iz
namenskih sredstev za šolstvo.
Odgovor na drugo vprašanje poslanca dr. Avguština Laha se glasi:
V skladu z zakonom o proračunu ^Socialistične republike Slovenije je za
leto 1967 spremenjen način zagotavljanja sredstev posameznim organizacijam.
Republiški organi ne razpolagajo s sredstvi za financiranje posameznih družbenih organizacij in društev, razen komisije za telesno kulturo, kateri se zagotavljajo sredstva za telesnovzgojne organizacije in zveze v višini potrošnje v
letu 1966 in republiškega sekretariata za prosveto in kulturo, kjer so predvidena sredstva za Zvezo delavskih univerz in za svet Ljudske tehnike Slovenije.
Republiški, sekretariat za prosveto in kulturo ima na razpolago namenska sredstva v znesku 300 000 novih dinarjev za dejavnost sveta Ljudske tehnike Slovenije in Zveze delavskih univerz Slovenije. To pa je za 135 650 novih dinarjev
manj, kot je znašala realizacija za obe organizaciji v letu 1966. Lansko leto je
dobil svet Ljudske tehnike Slovenije 189 500 novih dinarjev, Zveza delavskih
univerz Slovenije pa 244 150 novih dinarjev. Razen tega so posebej zagotovljena sredstva za konkretne družbeno pomembne akcije posameznih strokovnih
društev in zvez po- predloženih programih za posamezne akcije, za kongrese,
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volitve in večje manifestacije, ki imajo pomen za vso republiko. S sredstvi v
te namene razpolaga Izvršini svet, ki jih bo dodeljeval na podlagi ocene predloženih programov. Republiški sekretariat za prosveto in kulturo je v okviru
dotacij iz lastnih sredstev za republiška šolska tekmovanja namenil gibanju
»znanost mladini-« znesek 1500 novih dinarjev. Za vsa šolska tekmovanja v
republiškem merilu, to je za zimsko-športne igre, tekmovanja v orodni telovadbi, tekmovanje za atletski šolski pokal, tekmovanje v športnih igrah in
streljanju, tekmovanju iz tujih jezikov in drugih predmetov, gimnaziado in
za podobne namene ima vsega skupaj na razpolago le 10 000 novih dinarjev.
Predsednik Ivo Tavčar: Ali je poslanec dr. Avguštin Lah zadovoljen
z odgovorom? Besedo ima dr. Avguštin Lah.
Dr. Avguštin Lah: Za del odgovora se najlepše zahvaljujem in ga
tudi povsem razumem, saj sem pričakoval, da drugače sekretariat ne bo mogel
odgovoriti. Odprto ostane vprašanje nadaljnjega financiranja ljudske tehnike,
zaradi katerega se je ta organizacija že obrnila direktno na Izvršni svet in
tudi na izvršni, komite Zveze komunistov, ker je pred usodno odločitvijo. Nisem
pa dobil odgovora na prvi del tega vprašanja, oziroma na prvi odstavek, v
katerem me predvsem zanima, kako je z mnenji, ki jih je naš 2Jbor dajal k proračunom republike in katerih usoda je odvisna predvsem od sklepov drugih
zborov. To vprašanje me zanima zaradi tega, kajti, kar poslanci Prosvetnokultumega zbora povedo in priporočajo-, še ne pomeni, da je postalo že resnica
in dobilo svojo pot v življenje. Konkretno bi me zanimalo, kako je bilo letos
z našim mnenjem, ali so ga pristojni odbori upoštevali. Sele potem bi lahko
videli, kako se uresničujejo pređlogi, ki jih poslanci, tega zbora dajejo.
Predsednik Ivo Tavčar: V zvezi s tem zadnjim vprašanjem, ki ga je
zastavil tovariš Lah, moram pač povedati, da nisem dobil nobenega pismenega
obvestila ne od Republiškega zbora in ne od Organizacijsko-političnega zibora,
kakšni stališči sta zavzela do našega mnenja. Iz javnih sporočil pa lahko razberemo, da s kakšnimi bistvenimi spremembami predlog republiškega proračuna
ni bil sprejet. Vendar vas lahko obvestim, da je Izvršni svet v nadaljnjih ukrepih upošteval precej naših pobud in predlogov. Tako je rešena dograditev
vzgajališča v Logatcu, nadaljevanje gradnje inštituta za matematiko, fiziko in
mehaniko*, gradnja dvojezične šole v Lendavi. Izvršni svet pa je sprejel tudi,
sklep o dograditvi zavoda za gluho in nemo mladino. Ta sklep mora še potrditi
skupščina; druge sklepe je skupščina že potrdila oziroma sprejela ustrezne
finančne načrte. Menim, da so nekatera naša mnenja in priporočila vendarle
bila upoštevana.
Ima še kdo kakšno vprašanje? Besedo ima 'dr. Miro Stiplovšek.
Dr. Mir o- *Sti'plovšek: Želel bi dobiti bolj izčrpen odgovor na vprašanje, ki ga je zastavil dr. Avguštin Lah. Predlagam, da bi postala stalna
praksa, da bi nas zbori obveščali o usodi mnenj, ki jih dajemo k proračunu.
Odgovori, zakaj mnenja niso bila upoštevana, naj bi bili tudi utemeljeni.
Predsednik Ivo Tavčar: Pripomba se nedvomno nanaša na postopek, ki bi moral biti že doslej v praksi. Mislim, da gre tu večidel za praktične
nedoslednosti.
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Pred dnevi smo dohodi še poslansko vprašnje tovariša Vodopivca glede
izvršilnih predpisov v zvezi z zakonom o osnovni šoli. Ali predstavnik Izvršnega
sveta, oziroma republiškega sekretarita pripravljen odgovoriti tudi na to
vprašanje?
Tomo Martelanc: Tudi v predlogu zakona o srednjih šolah predvidevamo, da bo republiški sekretariat za prosveto in kulturo moral izdati še
šest izvršilnih predpisov. Namreč, ne bi bilo smotrno, da bi določeno pravno
gradivo, ki je razmeroma podrobno in podvrženo tudi pogostim spremembam, ki
jih terja razvoj, vnašali v zakon. Zato predlagamo, da se v ta namen sprejmejo
izvršilni predpisi. To bi veljalo tudi za zakon o snovni šoli, ki je že predvidel
nekaj izvršilnih predpisov. Nekaj od teh je bilo že izdanih, nekateri so< bih v
pripravi, vendar smo jih - zadržali, ker obravnavajo enako problematiko' kot
sedaj predvideni zakon o srednjih šolah za srednje šole. Zato bomo izdali skupne
izvršilne predpise za osnovno šolo in za srednje šole. Tu gre za nekatere izvršilne predpise, ki jih tudi navaja tovariš poslanec Vodopivec v svojem poslanskem vprašanju. 61. člen tega predloga zakona pa zavezuje republiškega sekretarja za prosveto in kulturo, da najpozneje do začetka šolskega leta 1968/69
izida izvršilne predpise, ki so predvideni s tem zakonskim predlogom, to se pravi
hkrati tudi za osnovno šolo.
Predsednik Ivo> Tavčar: Ah je tovariš poslanec Vodopivec, zadovoljen
z odgovorom?
M i 1 e n k O' Vod o p i v e c : Skrajšati čas in pohiteti s predpisi.
Predsednik Ivo Tavčar: Vračamo se nazaj k 4. nedokončani točki
dnevnega reda, to je k zakonu o srednjem šolstvu.
Prosim; poročevalca odbora, da pojasni stališče odbora do amandmajev
poslancev.
Dušan Šinigoj: Začasni odbor je razpravljal o vseh amandmajih,
ki so bili pismeno predloženi.
Amandmaja tovariša poslanca Alojza Pevca odbor ni sprejel. Edina šola,
na kateri traja ura praktičnega pouka 45 minut, je tehniška šola v Ljubljani.
Odbor je na predzadnji seji razpravljal tudi o resoluciji. Bil je enotnega mnenja,
da se. mnenja resolucije ne upošteva in tudi predstavnik tehniških šol v Ljubljani, ki je bil na seji, se je s takšnim stališčem strinjal. Odbor vztraja na že
zavzetem stališču.
Amandmaja tovarišice Francke Vidovič k 17... členu, ki se glasi: »predmetnik
in učni načrt srednjih šol predpiše pedagoški svet SR Slovenije in določi tudi
minimalno število ur za posamezno predmetno področje«, odbor ni sprejel.
Odbor meni, da pedagoški svet ne bi zmogel predpisati predmetnikov in učnih
načrtov za tolikšno število šol, tudi ne bi bilo pravilno, da predpisuje predmetnike in , učne načrte za , strokovne šole, ki, morajo neprestano prilagajati
predmetnike in učne načrte potrebam oziroma razvoju tehnike in znanosti.
Amandma je tudi v nasprotju z že sprejetim zakonom o pedagoškem svetu.
Zakon določa, da pedagoški svet predpiše le osnove predmetnikov in učnih načrtov.
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Amandmaja tovariša Vlada Oremuža k 37. členu odbor ni sprejel, ker je
to vprašanje že rešeno v 19. členu in sicer v drugem odstavku, ki, pravi: »Praktični pouk v gospodarskih in drugih organizacijah ter pri zasebnih obrtnikih
se izvaja ob sodelovanju, ustrezno strokovno usposobljenih delavcev pod pedagoškim vodstvom poklicnih oziroma tehniških šol. V takem primeru sklepajo
šole z gospodarskimi in drugimi organizacijami ter zasebnimi obrtniki pogodbe
o medsebojnih obveznostih.«
Odbor meni, da je nemogoče predpisovati pedagoškega znanja tolikšnemu
številu predvsem poklicnih delavcev, ki delajo z učenci na praktičnem delovnem
mestu.
Amandmaja tovariša Vlada Goloba k 6. členu odbor ni sprejel. Za nobeno
vrsto šol predlog zakona ne predpisuje, da pripravljajo učence za nadaljevanje
študija. Odbor meni, da takšnih določb v ta zakon ne moremo postaviti. To
materijo urejajo drugi predpisi, oziroma predvsem statuti visokih oziroma višjih
šol, ki določajo, kdo se lahko vpiše na visoko oziroma višjo šolo.
Danes se lahko vpišejo tudi tisti, ki niso končali srednje šole, izpolnjujejo
pa s statutom določene pogoje.
Amandmaja tovariša Vlada Goloba k 50. členu odbor ni sprejel, in sicer
zaradi tega ne, ker so glasbene šole običajno vključene v šolske centre. Za
šolske centre pa ne velja, da morajo imeti ob vpisu 60 učencev in da morajo
imeti takšen priliv učencev, da se zagotovita vsaj dva oddelka.
Amandmaja tovariši.ce poslanke inž. Dore Jelenko k 37. členu odbor ni
sprejel iz istih razlogov, ki sem jih že prej navedel. Pri sedanji situaciji ni
mogoče predpisati višje izobrazbe učiteljem praktičnega pouka in tudi. ne učiteljem laboratorijskih vaj. Te izobrazbe jim ne moremo dati, oziroma bi to
terjalo ustanavljanje novih šol. Takšna določba bi terjala enotno rešitev za
vse te vrste šol. Učitelji praktičnega posuka so predvsem absolventi poklicnih
šol ah delovodskih in mojstrskih šol in bi bil zanje takšen študij prezahteven.
Odbor smatra, da je že dovolj, da terjamo od teh učiteljev izobrazbo tehniške
šole, če takšna šola obstaja, in ustrezno pedagoško izobrazbo.
Predsednik Ivo Tavčar: Vprašal bom po vrsti poslance, ali vztrajajo
pri amandmajih ali jih umikajo. Prosim tovariš Pevec.
Alojz Pevec: Ker smo najbrž v debati o učni obveznosti učiteljev
praktičnega pouka prezrli tretji odstavek istega člena, ki pravi, če realizacija
vzgojnega in izobraževalnega dela tako zahteva, lahko svet srednje šole oziroma doma v okviru delovne obveznosti poveča ali zmanjša posameznim učiteljem učno obveznost oziroma obveznost vzgojnega dela za največ 2 uri tedensko. Zato se strinjam s stališčem začasnega odbora in umikam svoj predlog.
Predsednik Ivo Tavčar: Tovarišica Francka Vidovič.
Francka Vidovič: Povsem ne razumem obrazložitve, ki jo je že
prej dal 'dr. Avguštin Lah in tudi ne stališča odbora. Ne morem razumeti, zakaj
predpisujemo samo za gimnazije, za vse druge šole pa ne.
Predsednik Ivo Tavčar: Vendar formalno umikate predlog? (Da.)
Hvala. Predlog umika tudi tovariš Vlado Oremuž. Besedo ima Vlado Golob.

35. seja

127

Vlado Golob: Strinjam se z obrazložitvijo k 1. točki 50. člena, češ da
se smatrajo umetniške šole slučajno kot šolski centri in da zanje ta določba
ne velja. Ne morem se pa strinjati, z obrazložitvijo poročevalca odbora glede
6. člena. Ce je tako, kot je tovariš Sinigoj dejal, potem je neumesten tudi
stavek »oziroma za nadaljnje umetniško izobraževanje«. Ta člen namreč pravi :
»Umetniške šole dajejo učencem ob dopolnitvi splošne izobrazbe izobrazbo iz
posamezne panoge umetnosti in jih s tem pripravljajo za ustrezne dejavnosti,
oziroma za nadaljnjo umetniško izobraževanje.«
Zahteval semi amandma, da se vstavi besede »umetniško oziroma poklicno1«,
ker ugotavljam, da srednje umetniške šole ne dajejo kadre samo za umetniško,
temveč tudi za poklicno dejavnost, to se pravi za pedagoške poklice oziroma
eventualno še kakšne druge poklice. Ce je tukaj v tekstu samo beseda »umetniško«, potem se lahko cela določba zelo enostransko razume. Ce pa je tako,
kot je tovariš Sinigoj dejal, da ne moremo s tem zakonom predpisati pogojev
za nadaljevanje študija, potem tudi ni upravičeno, da predpišemo, da umetniške šole usposabljajo učence za nadaljnje umetniško izobraževanje. Potem bi
morali črtati tudi to določbo 6. člena. Vendar pa kaže, da v odboru nisem bil
dovolj prepričljiv. Prosim, da moj predlog upoštevate. Ce pa hočemo biti
dosledni, potem, moramo črtati tudi zadnjo določbo.
Predsednik Ivo Tavčar: Dobro, samo' ne vem, ali še vztrajaš pri
amandmaju ali ga umikaš.
Vlado Golob: Ne umikam predloga, ker se mi zdi, da je za. te šole
pomemben.
Predsednik Ivo Tavčar : Prosim,, če še enkrat natančno formuliraš
svoj amandma, ker mora žbor o njem glasovati.
Vlado Golob : Ponavljam! Tu sta lahko dve varianti. Obe ustrezata,
prva je z dopolnitvijo: »oziroma poklicno«, druga pa ta, da se črtajo besede:
»oziroma za nadaljnjo umetniško izobraževanje.«
Predsednik Ivo Tavčar: Ne, prosim, da ponoviš spremin j evalni predlog, ki ga je zavrnil odbor. Prosim, da ga zdaj natančno prebereš, ker moramo
o njem glasovati.
Vlado Golob : »Umetniške šole dajejo učencem ob dopolnitvi splošne
izobrazbe izohraabo iz posamezne panoge umetnosti in jih s tem pripravljajo
za ustrezne dejavnosti oziroma za nadaljnjo umetniško oziroma poklicno izobraževanje.«
Predsednik Ivo Tavčar : Prosim, preden glasujemo, da se o amandmaju
izjavi še predstavnik izvršnega sveta. Predlagatelj se namreč mora izjaviti.
Tomo Martelanc: Predlagatelj se ne strinja z amandmajem.
Predsednik Ivo Tavčar: Prosim zbor, da glasujemo o spreminjevalnem
predlogu k 6. členu, ki ga je dal tovariš Golob.
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Kdor j<e za, naj .dvigne roko. (16 poslancev.) Kdo je proti prosim? (17 poslancev.) Kdo se je vzdržal? (20 poslancev.)
Ugotavljam, da je predlog tovariša Goloba zavrnjen. Prosim, da se izjavi
o svojem amandmaju še tovarišica poslanka Dora Jelenko'. Prosim, da ponoviš
amandma, da ne bi prišlo 'do nejasnosti.
Inž. Dora Jelenko: Poročevalec odbora mi je odgovoril, če sem prav
razumela, da takšnih šol ni. Ker dobro poznam daLo na srednjih šolah, predvsem
pa strojno in elekitro stroko, menim, da nikakor ne morejo na teh šolah posredovati laboratorijskega pouka mojstri in pa učitelji z delovodske šole. Še vedno
vztrajam pri amandmaju, da laboratorijski pouk posredujejo učitelji z visokošolsko izobrazbo. Zato naj se prvi odstavek 37. člena glasi: »Učitelji, za splošne
izobraževalne, strokovne teoretične učne predmete in za laboratorijski pouk v
srednjih šolah so lahko tisti, ki so končali drugo stopnjo visokošolskega študija
ustrezne stroke.« Potem pa se črtajo v tretjem odstavku besede »in laboratorijski pouk.«
v
Predsednik Ivo Tavčar: Prosim, da se predstavnik Izvršnega sveta
izjavi o amandmaju.
Tomo Martelanc: Predlagatelj se strinja s stališčem odbora.
Predsednik Ivo Tavčar: Prosim, da glasujemo o predlogu tovarišice
inž. Dore Jelenko. Kdor je za njen predlog, naj prosim dvigne roko. Besedo
želi tovarišica Lojzka Gostenčnik.
Lojzka Gostenčnik-Zmavc: Če dovolite, prosim predstavnika
sekretariata, da svoje stališče obrazloži. Slišali smo sicer obrazložitev poročevalca odbora, vendar, ker glasujemo o pomembnem vprašanju, prosim še
pojasnilo predlagatelja, zakaj tudi on odklanja predlog tovarišice Jelenko.
Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš Tomo Martelanc.
Tomo Martelanc: V obeh odborih je bila precejšnja pozornost posvečena prav temu členu in raznim predlogom, ki so bili podobni temu amandmaju.
Prevladalo je stališče, da so vsi ti amandmaji sicer utemeljeni in jih v
načelu sekretariat in predlagatelj podpirata. Vendar glede na sedanjo usposobljenost učiteljev tega pouka v večini naših strokovnih šol takšna določba
ni uresničljiva. S tako strogim kriterijem za učitelje praktičnega in laboratorijskega pouka bi mnogim šolam onemogočili pouk v prihodnjem šolskem letu.
Konkretno, le 41 '°/o vsega zaposlenega učnega osebja za praktični in laboratorijski pouk ima izobrazbo, ki jo zahteva predlog zakona. Kolikor bi še bolj
zaostrili kriterije, zahtevala višjo izobrazbo itd., potem bi. seveda vse učitelje,
ki danes poučujejo te predmete, postavite v težak položaj, oziroma bi jih morah
postaviti na cesto. Zato menim, da je predlog sicer dobronameren, vendar ga v
sedanji situaciji še ne moremo uresničiti. Zato predlagam, da ostanemo pri
dikciji predloga zakona, ki že tako bolj zaostruje kriterije kot prvoten predlog.
To zaostritev sta sprejela oba pristojna odbora.
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Predsednik Ivo Tavčar : Besedo ima tovarišica inž. Dora Jelenko.
Inž. Dora Jelenko: Rada .bi samo popravila tovariša sekretarja. Ze
danes lahko posredujejo laboratorijski pouk samo učitelji, ki imajo visokošolsko
ali višješolsko izobrazbo. Na nobeni tehniški šoli ne posredujejo laboratorijskega poiuka mojstri ali drugi. Strinjam se, da pa lahko praktični pouk nudijo
mojstri, oziroma ljudje z delovodsko šolo.
Predsednik Ivo Tavčar: Je razprava končana? Prosim, slišali ste
•stališči odbora in predlagatelja ter dajem predlog tovarišice Jelenko na glasovanje. Kdor je za, naj prosim, dvigne roko. (23 poslancev.) Je kdo proti? (14
poslancev.) Se je kdo vzdržal? (17 poslancev.)
Tb se'pravi, da predlog1 ni dobil večine glasov prisotnih poslancev in ni
sprejet! Tudi. ta predlog je zavrnjen.
Vlado Golob : Vprašam, ali je moj predlog lahko odbit, ne glede na
to, da je seštevek vseh glasov pri tem amandmaju 54, pri mojem pa 53?
Predsednik Ivo Tavčar: Zbor lahko glasuje, če je prisotnih 36 poslancev; to se pravi, večina poslancev zbora mora biti prisotna. Določen predlog
pa je sprejet, če je zanj glasovala več kot polovica'prisotnih poslancev.
Vprašal bi samo še predstavnika predlagatelja, da se izjavi o amandmajih
odbora k 8., 50., 37. in 56. členu.
Tomo Martelanc: Predlagatelj se z njimi strinja.
Predsednik Ivo Tavčar: Ker jih predlagatelj sprejema, so ti predlogi
postali sestavni del zakonskega predloga.. Dajem predlog zakona na glasovanje.
Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala lepa.
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je predlog zakona sprejet. Odrejam -četrt ure odmora.
Mislim namreč, da lahko še danes končamo sejo.
(Seja je bila prekinjena ob 18.15 in se je nadaljevala ob 18.40.)
Predsednik Ivo Tavčar: Prehajamo na 5. točko dnevnega
reda, to je na obravnavo in sklepanje o predlogu stališč za nadaljnji razvoj
visokega šolstva v SR Sloveniji.
Predlog je pripravila komisija Skupščine SR Slovenije za proučitev visokega
šolstva v SR Sloveniji. Vprašam, predsednika komisije tovariša inž. Marka
Bulca, ali želi predlog stališč še ustno obrazložiti. Prosim.
Inž. Marko Bule: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariša poslanci!
Pred vami so stališča, ki jih komisija za proučitev visokega šolstva predlaga
zboru v razpravo in sprejem kot zaključek prve etape svojega dela, ki ga je
komisija prevzela ob ustanovitvi oziroma imenovanju. K predlogu stališč ste
prejeli tudi izbor gradiva republiškega sekretariata za prosveto in kulturo o
problematiki visokega šolstva v Sloveniji, ki se ga je posluževala tudi komisija.
9

120

Prosvetno-kulturni zbor

Dovolite mi, da pred začetkom razprave spomnim, da je komisija dobila
nalogo, da v sodelovanju z zainteresiranimi organi in organizacijami predvsem
šolskimi zavodi prouči in oceni obstoječi, sistem visokošolskega izobraževanja
v Sloveniji, in z njim .povezanega znanstveno raziskovalnega dela, pripravi
predloge za smotrno ureditev in nadaljnji razvoj 'visokega šolstva, da bo dosežena kar največja usklajenost in medsebojna povezanost zavodov ter učinkovitost in kakovost dela.
Komisija je dobila tudi nalogo, da pripravi ustrezne predloge za spremembe
oziroma dopolnitve zakonske ureditve s tega področja ter da da pripombe k
statutom visokošolskih zavodov, da bi jih potem lahko 'Skupščina, potrdila.
Komisija ni. vzela že naprej za osnovo svojega dela trditve, češ da se je doslej
visoko šolstvo na Slovenskem razvijalo .predvsem ekstenzivno, prav tako pa tudi
ne zahtev, naj bi se vsi napori za reorganizacijo visokega šolstva podredili
racionalizaciji, in sicer predvsem zaradi zmanjšanja sredstev, ki jih družba daje
v ta namen.
Komisija je kot osnovno delovno izhodišče oziroma za cilj sprejela tele
stvari:
1. prevladuje naj vsesplošna zahteva po večji kakovosti, smotrnosti ter
povezanosti pedagoškega procesa ter znanstveno raziskovalnega dela;
2. vse ugotovitve naj izhajajo iz spoznanih potreb enotnega slovenskega
prostora;
3. treba je upoštevati skupne gmotne ter kadrovske možnosti za nadaljnji
razvoj visokega šolstva na Slovenskem, da bi se kar najhitreje odpravilo neskladje med hitrimi razvojem družbe ter njenimi potrebami po strokovnjakih in
pa počasnejšim prilagajanjem izobraževanja na tem področju, še posebej, ker
že sedanji razvoj samoupravnih odnosov zahteva več znanja in sposobnosti slehernega občana, vse večja družbena delitev dela pa vedno več novih in sposobnejših strokovnjakov.
Da 'bi komisija uresničila ta cilj, je smatrala; za nujno, da predvsem ugotovi,
ali osnovna stališča, na katerih se je zasnovalo in razvijalo visoko šolstvo po
reformi, leta 1960, ustrezajo našim novim razmeram, v čem! zahtevajo dopolnitve
in v čem eventualno tudi korekture. V nadaljevanju si je komisija zadala
nalogo opredeliti znova mesto in vlogo višjih šol, akademij in visokih šol, ter
posebej 'še fakultet in univerze, mrežo in strukturo, organizacijo, kriterije ter
odnose med zavodi.
Komisija si je zadala nalogo, da bo po vrsti osnovnih vprašanj na primer o
resoluciji, zakonu o visokemi šolstvu, o višjih šolah, visokih šolah, fakultetah,
učiteljih, o vpisu, obremenitvi in drugih vprašanjih na podlagi elaboratov
zavzela stališča, in jih posredovala zavodom na področju visokega šolstva, da
bi jih sproti usklajevala z njihovimi mnenji. Skupna razprava o stališčih komisije pa naj bi spodbudila zavode k urejanju razmer na novih izhodiščih, da ne
bi čakali šele končnih rešitev. Zavodi pa bi s takšno metodo dela v največji
meri sodelovali pri reševanju lastnih najpomembnejših vprašanj. To pomeni
poskus za uveljavitev demokratične samoupravne metode, ki pa zahteva seveda
mnogo več časa ter truda. Tako delo je porajalo vendarle dve vrsti pripomb:
Da komisija preveč hiti in ne upošteva dovolj empiričnih rezultatov, ugotovitev ter dognanj, skratka, znanstvene metode, na drugi strani pa, da porabi
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preveč časa, saj so vsem temeljne stvari znane in je stališča mogoče zelo hitro
podati.
Komisija pa je kljub vsem tem pripombam hitela počasi. Delo je bilo
izredno zamudno, ker so bila stališča visokošolskih zavodov precej različna.
Plredvsem zaradi različne prakse, pa tudi zaradi različnega pojmovanja in seveda
interesov. Ne dovolimo si trditve, da predstavljajo predložena stališča soglasje
vseh prizadetih visokošolskih zavodov, ker je pač razumljivo, da je manj dobrega
razpoloženja ion soglasja tam, kjer so stališča komisije prizadela obstoječe stanje,
več pa tam, kjer ga niso. Komisija je razpravljala o vseh pripombah zavodov,
ki so bile včasih tudi diametralno si nasprotujoče. Vse, za katere je smatarala,
da so v okviru osnovnega koncepta, je tudi upoštevala.
Moramo ugotoviti, da komisija ni imela namena nadomestiti znanstvenoraziskovalnega inštituta, ki ga na tem področju ni. Verjetno tudi nihče ni pričakoval od komisije znanstvenoraziskovalnih analiz; za to bi bila cela doba
štirih ali petih let kratka. Možno je bilo podati stališča le na temelju spoznanj
članov komisije, im gradiv, ki so bila na razpolago. Očitek, da je delo komisije
bilo neznanstveno, trka na odprta vrata, ker bi mu moral biti tudi zaključek,
da sklepov torej ni mogoče podati ali pa da niso bile uporabljene znanstvenoraziskovalne analize, ki obstojajo', za katere pa komisija ne ve. To velja tembolj, ker je komisija smatrala, da nekatere bistvene ugotovitve, kot npr. ali
je potrebno vzgajati strokovnjake za konkretno delovno- mesto- ali ne, ali je
inverzija imperativ slehernega pedagoškega procesa ali. ne, ali je potrebno kvalitetnejše pedagoško in znanstveno delo ali ne, pač ni potrebno znanstveno- analizirati. in dokazovati.
Kjerkoli pa pri ugotovitvah v komisiji ni bilo dovolj trdn-osti, stališča ni
ali pa so nakazane samo tendence. Predložena stališča predstavljajo p-o- oceni
komisije okvir, dovolj prožen, da ne preprečuje pozitivnega, pač pa spreminja
togost dosedanjega. Vsa stališča, ki jih komisija predlaga, ne predstavljajo
stoodstotnih enotnih stališč vseh članov komisije, pač pa večinsko- stališče
članov komisije. Posamezni člani komisije so ob posameznih vprašanjih zastopali tudi drugačna stališča, vendar to ni preprečevalo, da ne bi sprejela večinskega stališča.
Iz uvodnih ugotovitev komisije izhaja, da vsebujejo- stališča vse tiste zahteve resolucije o izobraževanju strokovnih kadrov, ki doslej še niso presežene.
Predvsem, da hitrejši gospodarski, družbeni razvoj -in posebej gospodarska ter
družbena reforma zahtevajo, -da se gospodarstvu in družbenim službam -danes,
še bolj pa v bodoče, zagotovijo najbolj usposobljeni strokovnjaki. Struktura
strokovnih kadrov ni nezadovoljiva samo količinsko, temveč tudi kakovostno.
Gospodarstvu ter družbenim službam manjkajo po mnenju komisije predvsem
nosilci nadaljnjega gospodarskega razvoja. Koncept razvoja visokega šolstva je
tr^ba zato graditi na konceptu družbenega razvoja. Izobrazba postaja vse bolj
investicijska dobrina; zaradi tega ima vse bolj dolgoročnejši značaj. Ker predstavlja -kultura narodov v naširšem smislu .tudi ustvarjalnost na gospodarskem
področju, pomeni nerazvitost na ožjem kulturnem področju tudi nerazvitost
gospodarskega področja. Ugotovljeno je, -da razdrobljeno gospodarstvo ne terja
dovolj združevanja umskega -dela, še posebej ne, ker nosi naše gospodarstvo
tudi močne elemente trad-icio-nalnosti.
Visoko šolstvo je dejavnost, ki služi predvsem vsej družbi in njenemu sestavnemu delu, človeku, ne pa le delu družbene realnosti, gospodarstva. Zato
9»
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ni mogoče izobraževanja preozko prilagoditi vsakokratnim specifičnim potrebam
delovnih organizacij, kajti to povzroča pretirano razčlenjenost študija, onemogoča fleksibilno prilagojevanje gospodarskemu burnemu razvoju tehnologije in
organizacije, dela, ogroža kvaliteto izobraževanja., in povzroča celo posebne
zaposlitvene probleme.
Komisija je ugotovila, da vse večja odprtost naše družbe ter vključevanja
v mednarodno delitev dela terja spremembo do sedaj oizko postavljene zahteve,
naj bo visoko šolstvo predvsem dejavnik strokovnega izobraževanja kadrov
na višjem iin visokem nivoju. Očitno je, da predstavlja pedagoško in znanstveno
raziskovalno delo. Vsaj za najvišji nivo izobraževanja, nerazdelno celoto. Zato
ob postavljanju minimalnih družbenih pogojev ni mogoče mimo te zahteve,
še posebej, ker je razvoj znanosti tako hiter, da pedagoški proces na najvišjem
nivoju, ki mu ne sledi, nosi v sebi nevarnost, da stagnira in zaostane.
Komisija se je zavedala, da zahteva resolucije o izobraževanju strokovnih
kadrov, da je treba pojmovati izobraževanje kot nepretrgan proces, ki traja
vso delovno dobo posameznika, še ni ustrezno uresničena. Ugotovila je, da se
z nadaljnjo delitvijo dela pojavljajo nova strokovna opravila, ki zahtevajo
ustrezno usposabljanje strokovnjakov. Potreba po novih strokovnjakih pa naj
se ne zadovoljuje predvsem z ustanavljanjem smeri, in šol, temveč s specializacijo, poglobitvenimi ali dopolnitvenimi tečaji, ki jih lahko organizira, sleherna
šola. Samo na ta način je možno ustrezno uresničiti zahtevo resolucije, naj bodo
organizacija, vsebina in trajanje izobraževanja kar najbolj prilagojeni specifičnim zahtevam in potrebam posameznih gospodarskih organizacij in javnih
služb. Takšno fleksibilno izobraževanje se lahko izvede skoraj vedno, kadar
se pokažejo zahteve v okviru obstoječih šolskih zavodov, po posebnih programih v dogovoru z zainteresiranimi, delovnimi organizacijami ter z njihovim
sodelovanjem.
Komisija je ugotovila, da sedanjim pa tudi bodočim družbenim potrebam
ustreza enoten visokošolski sistem, katerega enotnost se izraža v splošnih
izobraževalnih vzgojnih smotrih. Vsebuje pa tri različne in zaključne izobraževalne ravni: višje, visoko in podiplomsko izobraževanje.
Pomembnost zahteve je v tem, da mora vsak nivo zagotavljati zaokroženo
in celovito znanje, kar dopušča vsebino pa tudi organizacijsko različnost. Stališča komisije torej terjajo-, da vsi naši družbeni dejavniki v sleherni stroki,
skupno s šolskimi zavodi ob najširšem spoznanju današnjih predvsem pa bodočih potreb družbenega razvoja, upoštevaje stanje tehnologije, organizacijo
dela in drugo, strokovno ugotove, ali razvoj določene stroke zahteva samo
strokovnjake z visoko izobrazbo, ali pa tudi strokovnjake z višjo izobrazbo.
Izkušnje kažejo, da so se sedanje družbene zahteve šablonsko uresničevale
in so zato porajale vrsto političnih ter strokovnih problemov, nezadovoljstvo,
pa tudi resignacijo v delu pedagoških kadrov.
Strokovno argumentirani in javni ugotovitvi, da razvoj določene stroke
terja oba lika strokovnjakov, mora slediti ugotovitev, da je organizacija visokošolskega študija te stroke najsmotrneje stopnjevana, ker druga, stopnja
predstavlja predhodno izobrazbo na prvi, stopnji, ali pa, da je ustreznejša višja
šola kot posebna zaključena izobrazba in poleg nje kontinuirano nestopnjevano
izobraževanje strokovnjakov z visoko šolo. Na primer, koliko bo slovenska strokovna javnost na področju elektrotehnike ali kemije ugotovila, da. rabimo1 oba
lika strokovnjakov, potem bo prva možria rešitev, prva stopnja v Mariboru ali
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na fakulteta, ki ji sledi druga stopnja na fakulteti in druga možnost, višja šola
v Mariboru ali kje drugje v Sloveniji ali pri fakulteti in neodvisno od nje
kontinuiran študij za diplomiranega inženirja na fakulteti.
V vsakem primeru pa gre za enake metode dela in enake pravice diplomantov prve stopnje oziroma višje šole ne glede, kje je. Ali naj bo poleg ene
višje šole ali prve stopnje še druga stopnja v nekem drugem kraju, ali še pri
fakulteti, bo to portrebno argumentirati s perspektivnimi kadrovskimi potrebami.
V primeru pa, da ibo strokovna javnost ugotovila, da v perspektivi lik strokovnjaka z višjo izobrazbo na nekem področju oziroma stroki ni potreben, bo
možen odgovor; ali depandansa fakultete z vsemi dolžnostmi in pravicami ali
ukinitev šole oziroma stopnje. Na primer, oe se bo ugotovilo, da je diplomiranih
inženirjev kemikov premalo, da prostorske ter kadrovske kapacitete fakultete
ne zadoščajo, v Mariboru pa obstajajo, bo možna, rešitev, da se oddelek za
kemijo mariborske višje tehniške šole pretvori v depandanso fakultete za študij
prvega, drugega ali celo višjega letnika oziroma v samostojno visoko šolo' ali
fakulteto. To pomeni tudi pot za integracijo visokošolskih zavodov v univerzo.
To opredelitev komisija zahteva v sleherni stroki, ne prejudicira pa rešitve.
Iz povedanega sledi, da je stališče komiisije, da razen izjem, ki imajo svojo
utemeljenost v kvalifikaciji, ne potrebujemo paralelnih kapacitet in tudi ne
konkurenčnih zavodov ne na pedagoškem, ne na znanstvenem področju. To pomeni, da komisija nikakor ne odreka Mariboru, ne kakemu drugemu centru
v Sloveniji •—- ne danes ne v prihodnje — možnosti, da se v njem razvijajo
visokošolske institucije, vključno s fakultetami, visokimi šolami, akademijami,
ki se vse lahko vključujejo v enotno slovensko univerzo, temveč obratno. To
še posebej, ker vemo, da je pedagoška akademija v Mariboru že tako ustanovljena kot visoka šola z nalogo, da izobražuje strokovnjake z višjo- in visoko
izobrazbo in da le začasno izobražuje samo na prvi stopnji, dokler se ne dokažejo potrebe tudi po izobraževanju na visoki stopnji in dokler se ne izpolnijo
materialni ter kadrovski pogoji.
Komisija je ugotovila, da na višjih šolah za smotrno vzgajanje strokovnjakov
ni potrebno znanstveno raziskovalno^ delo*, ker želimo, da vzgajajo predvsem
praktike. Poučuje naj torej učitelj, ki obvlada stroko, od katere se ne zahteva
znanstveno-raziskovalno delo. Zato komisija ugotavlja, da višje šole nimajo
naloge znanstveno-raziskovalnega dela. Priporoča pa, da se tudi učitelji višjih
šol ukvarjajo z znanstveno-raziskovalno dejavnostjo. Šole naj svoje učitelje celo
spodbujajo k taki. dejavnosti.
Komisija je največ časa posvetila razpravam o fakultetah ter univerzi.
Sledeč ugotovitvi, da je bil v preteklih sedmih letih 'dosežen ekstenzivni razvoj
predvsem znotraj visokošolskih zavodov, je komisija še posebej kritično obravnavala razmere na univerzi. Temeljna ugotovitev komisije je, da vsaka šola
pomeni predvsem toliko, kolikor pomenijo učitelji na njej. Zato je posvetila
veliko dela proučitvi pedagoških in znanstvenih delavcev na univerzi z vidika
kvalitete pedagoškega in znanstvenoraziskovalnega dela. Izredno je zaostrila
kriterije za ižbor ter delo učiteljev in znanstvenih delavcev univerze. Če je bilo
doslej nujno in potrebno zaradi naše nerazvitosti, da' se ne tolerira relativno
majhen delež znanstvenoraziskovalnih univerzitetnih učiteljev — in sicer tako
s strani učiteljev samih kot od družbe — to po dvajsetih letih razvoja po' oceni
komisije ni več vzdržno. Zato postavlja komisija, kot prvi pogoj za izvolitev
univerzitetnega učitelja doktorat znanosti. Ta zahteva prav gotovo prizadene
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vrsto mlajših učiteljev, vendar komisija meni, da je — sledeč zahtevi po kvaliteti ob ustreznih prehodnih pogojih — to kot minimalni pogoj družbe že
potrebno postaviti.
V stališčih tudi predlagamo, da ostane graduacija univerzitetnih učiteljev;
prav tako pa, da se ponovno uvede za vse učitelje institucija ponovne izvolitve,
vključujoč tudi redne profesorje.
Komisijo je pri tem predlogu vodil en sam namen, to je stimulacija posameznikov, za kar najkvalitetnejše, pedagoško in znanstveno raziskovalno delo,
ki naj bo stalna, dokler je pač posameznik na univerzi. Na novo je predlagala
zahtevo po nastopnih predavanjih za univerzitetne učitelje ter zahtevo po
pedagoškem izpopolnjevanju asistentov. Predlogi so nastali iz spoznanja, da
kakovostna predavanja, vaje, seminarji pa tudi kakovostna kolokviranja in spraševanja pomenijo prispevek k intenziviranju pedagoškega dela.
Komisija v svojih razpravah ni podrobneje obravnavala kompleksa znanstveno raziskovalnega dela v slovenski družbi, ker obstaja posebna komisija v
skupščini in o ugotovitvah te komisije bo prav tako danes razpravljal naš zbor.
Novost pa pomeni predlog, da ise znanstveni nazivi lahkO' podeljujejo le za
kvalitetna znanstvena dela. Delovna organizacija, torej tudi znanstveno-raziskovalna organizacija ne more sama odrejati družbenih norm oziroma družbenih
kriterijev za izvolitev v znanstvene nazive. Zato -komisija predlaga, da se na
temelju enakih kriterijev podeljujejo znanstveni nazivi samo v okviru univerze.
Tudi stališča o vpisu, selekciji, o obremenitvi študentov in delovni obveznosti učiteljev pomenijo napor za intenziviranje pedagoškega dela. Stališča
upoštevajo, da je danes prevladujoča še materialna selekcija dijakov in študentov. Tudi zaradi različnosti pogojev izobraževanja v srednjih šolah ter
neproučenega sistema kriterijev za izbor študentov na temelju znanja in nadarjenosti, predlagamo, naj (bo do nadaljnjega vpis praviloma prost. Poudarjam — do
nadaljnjega — ker je spremenjen predlog predloženega teksta. Selekcija naj se
izvaja v teku prvega letnika oziroma prvega semestra. To po> mnenju komisije
zahteva mnogo odgovornejši pristop šolskih kolektivov in mnogo večjo pomoč
študentom pri njihovem delu, še posebej tudi razne oblike svetovanja že pred
vpisom na visokošolske zavode. Vpis naj se omeji le izjemaoma, ko število
študentov tako preseže zmogljivosti zavodov, da je onemogočeno normalno delo,
ali kadar vpis presega potrebe, to še posebej, ker je po kadrih osvojeno stališče,
da je za posamezne stroke bolj racionalno izobraževati posamezne strokovnjake
na tujem, pa jih zaposlovati doma, kot pa obratno.
Predlaga se omejitev učne obremenitve študentov, ker se ugotavlja, da
psihofizične lastnosti študentov ne prenesejo take obremenitve, še posebej, ker
se prav v teku študija študent razvija v celovito osebnost, ki naj se po končanem
študiju vključi v delovno organizacijo kot sposoben samoupravljalec. Predvidenih je največ 20 ur predavanj, ker gre za snov, ki jo mora posameznik v teku
tedna na novo sprejeti.
Predlaga se tudi minimalna oziroma maksimalna učna obveznost učiteljev
ter predavateljev. To zato, da posamezniki, ki na zavodu niso dovolj zaposleni
ne bi po nepotrebnem bremenili stalnega sestava učiteljev, pač pa bi bili samo
v pogodbenem, razmerju s posameznimi, visokošolskimi zavodi. To pomeni racionalizacijo, na 'drugi strani pa naj maksimalna obremenitev omogoči uresničitev
zahteve po znanstveno-raziskovalnem delu.
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Komisija se trinja z amandmajem, ki ga je glede učne obveznosti sprejel
Republiški zbor. Ker pa je potrebno izjeme vendarle še dopuščati in zadeva ni
dovolj preučena, se učna obveznost uvaja kot pravilo.
Posebno obrazložitev stališč v zvezi z izrednim študijem sta podala še oba
odbora zbora.
Komisija se v svojem delu ni dotaknila teh vprašanj, ki so živa na poidročju
visokega šolstva, tako npr., kaj se zgodi s kandidatom, ki ni izvoljen pri ponovnih volitvah za učitelja, ali pa vprašanja habilitacije in podobnih vprašanj.
Vse to bo komisija razpravljala v nadaljnjih etapah dela, predvsem pri urejanju statutov posameznih zavodov.
Predložena stališča predstavljajo koncepcijo, ki jo bo šele treba spraviti
v pravno obliko. Kolikor boste sprejeli stališča, boste s tem omogočili komisiji
nadaljevati delo. Izdelala bo osnutek novele zakona o visokem šolstvu na Slovenskem, ki bo šele pravno veljavno ta stališča tudi uzakonil. To pomeni, da se
po vrsti vprašanj ne samo odpira možnost nadaljnje razprave o pomembnih
vsebinskih vprašanjih, ki jih stališča načenjajo, pa tudi o drugih, ki še niso
dotaknjena.
Na koncu, dovolite še čisto konkretne predloge. Ker je komisija na svoji
zadnji seji razpravljala o predlogih, ki sta jih dala k stališčem odbora in tudi
še O' predlogih, ki so se oblikovali v razgovoru s predstavniki mariborskih visokošolskih zavodov, predlagamo, da se v drugem poglavju na strani 3 v zadnjem odstavku 'črtajo besede: »kjer lahko le z aktivnim vključevanjem v razvoj svoje stroke zagotove ustrezno raven pouka na višji šoli.« To predlagamo
zato, ker vnaša ta stavek nesporazum. To bi lahko pomenilo1, da je tudi, za
višje šole znanstveno raziskovalno delo nujno, potrebno, ker sicer ne bi mogle
zagotoviti ustrezne ravni pouka. To pa je v nasprotju s stališči komisije in se
ta del stavka izpusti.
Na četrti strani se v petetm odstavku predlaga naslednja sprememba. Prvi
stavek petega odstavka se spremeni tako, da se glasi: »Magisterij je sistematično
organizirani študij, ki uvaja kandidate v teoretične osnove in metode znanstvenega dela ter jim omogoča poglobljeno proučevanje problemov ustreznih znanstvenih področij«, in ne ustrezne znanstvene discipline, kot se glasi sedanje
besedilo. Spremembo predlagamo, da omogočimo organizacijo magisterija tudi
na meddiscipliniarnih področjih.
Na 10. strani se prvi odstavek prve točke spremeni tako, da se glasi: »Vpis
na visokošolske zavode naj bo do nadaljnjega praviloma prost.« To< predlagamo
zato, ker se v naslednjem odstavku zahteva proučevanje kriterijev za izbor. Ko
bodo ti kriteriji proučeni, bo možna tudi rešitev, da vpis ne bo praviloma
prost.
V tretjem odstavku 1. točke predlagamo, da se zadnji stavek tretjega
odstavka glasi: »Da bi v največji možni meri omogočili študentom ustrezno
izbiro študija in proučevanje kriterijev za izbor, naj se uvedejo druge oblike
svetovanja že pred vpisom na visokošolske zavode.« Spremembo sem že utemeljil.
Obveščam vas, da je navedene spremembe Republiški zbor sprejel. Prav
tako moram ugotoviti, da je Republiški zbor sprejel stališča kot sklepe. Predlagam, da sklepe sprejme tudi Prosvetno-kultumi zbor.
Predsednik Ivo Tavčar: Predlog stališč je obravnaval tudi naš začasni
odbor za raziskovalno delo in visoko šolstvo. Zeli predstavnik odbora besedo?
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(Ne želi.) Gradivo oziroma predlog stališča je 'bdi poslan tudi Izvršnemu- svetu.
Izvršni svet je določil za svojega predstavnika tovariša Ludvika Zajca. Ali želi
tovariš Ludvik Zaje besedo? (Ne želi.)
Predsednik Republiškega zbora je poslal pismeno obvestilo, da je Republiški zbor sklepe že sprejel z vsemi spreminjevalnimi predlogi, ki jih je tu
navedel predsednik komisije. Razen teh pa še v soglasju s predlagateljem k 5.
točki naslednjo spremembo: »Učna obveznost (predavanja in vaje) rednih učiteljev, ki so dolžni delati znanstveno, znaša praviloma pet ur in največ devet
ur tedensko, za profesorje in predavatelje višjih šol pa praviloma 10 ur in največ
15 ur tedensko«*.
Ta spreminjavilni predlog je sestavni del predloga sklepov.
Začenjam razpravo. Pismeno se je prijavil k razpravi, tovariš Silvo Šivic,
predsednik združenja višjih in visokih šol v Ljubljani.
Silvo Šivic: Tovarišice in tovariši poslanci, tovariš predsednik.
Zahvaljujem se, da ste mi dali možnost, da se smem kot zastopnik združenja
višjih in visokih šol v Ljubljani udeležiti: vaše seje in sodelovati v razpravi.
V svojih, kolikor mogoče kratkih izvajanjih, želim povedati soglasna stališča,
ki so jih na svojih skupnih sejah ugotovili zastopniki vseh, v združenje vključenih zavodov, v zvezi z vprašanjem višjih šol v bodočem visokošolskem sistemu.
Svoja izvajanja bi želel deliti na dva dela.
Prvi del zadeva gradivo, ki .sta ga republiški sekretariat za presveto in
kulturo in deloma sklad za šolstvo SR -Slovenije posredovala komisiji za proučitev visokošolskega sistema ini skupščini. V drugem delu bi razložil stališče
našega združenja do predloga, M: ga daje skupščini komisija za proučitev visokega šolstva.
V zvezi z gradivom, ki obravnava histoiriat razvoja visokega šolstva, zlasti
višjih šol v naši republiki, moramo predvsem ugotoviti, da gradivoi navaja
fragmente iz statutov posameznih višjih šol iz leta 1962 in 1963, to je za več
let nazaj. Torej iz dobe po izidu republiškega zakona o visokem šolstvu, iz
leta 1960.
Ta zakon je uvedel stopenjski sistem študija na fakultetah, za višje šole
pa je, oe ne že predpisal, pa vsaj miočno sugerdral nekatere tendenče za njihov
razvoj, ki jih gradivo zdaj očita višjim šolam. Po uvedbi družbene reforme in
v skladu z resolucijo o izobraževanju kadrov so- ljubljanske višje šole mnogo
razpravljale o svojem sistemu izobraževanja, zlasti od tedaj naprej, ko so začele
intenzivno sodelovati leta 1964 v združenju ljubljanskih višjih in visokih šol.
Soočale so svoj silstejn izobraževanja s potrebami prakse, ugotavljale in analizirale v združenju različne probleme, prišle -do novih skupnih stališč, in ta stališča kot stališča združenja in kot stališča posameznih zavodov posredovale
komisiji za proučitev visokega šolstva, sekretariatu za prosveto in kulturo in
upravnemu odboru sklada za šolstvo.
Ugotoviti moramo, da v priloženem gradivu ta pozitivna skupna nova stališča nikjer niso niti omenjena. Še več, v izboru iž gradiva je na 23. strani
omenjeno, da o< drugih višjih šolah, razen mariborskih, sekretariat nima pisanih dokumentov. Vedeti moramo tudi to, da so bih statuti ljubljanskih višjih
šol odobreni leta 1962, leta 1965 pa samo v tistem delu, kolikor so bili prilagojeni razvoju družbenega samoupravljanja. Višje šole ljubljanskega združenja
so že svoj čas prilagodile svoj študijski sistem pravi vlogi, višjih šol in vzgajale strokovne kadre za prakso, saj se nad 90% diplomantov višjih šol nepo-
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sredino vključuje v prakso. V osnutku, novih statutov je tudi že miarsikaj
spremenjeno glede učiteljev, njihove učne obveznosti, učne obveznosti študentov, raziskovalnega dela itd. Na vprašanje, ali: v >letu -1966 lahko pričakujemo
potrditev novih statutov, smo dobili odgovor, 'da se to odloži do uvedbe novega
visokošolskega sistema in da navedenih novih osnutkov statutov še ni treba
pošiljati. Zato so navedbe stališč in citati posameznih statutov v gradivu sekretariata že zastareli. Delajo pa videz, kot da so sedanja stališča višjih šol, vkjučenih v ljubljansko združenje, nekako trmasta, če ne že smešna. Obžalujemo torej,
da tako resno pomožno gradivo upravnih organov v zvezi s proučevanjem visokega šolskega sistema ne omenja stališč, pogledov in predlogov, ki jih je dalo
združenje višjih in visokih šol v Ljubljani in ki so jih prevzele vse vanj vključene višje in visoke šole v Ljubljani. Dejanska stališča višjih šol ljubljanskega
združenja so namreč, kot sledi v mojih nadaljnjih izvajanjih, popolnoma v skladu
s tezami, komisije za proučitev visokega šolstva. V imenu združenja višjih in
visokih šol v Ljubljani imam dolžnost, da se zahvalim republiški komisiji
za proučitev visokošolskega sistema in ustreznima odboroma Republiškega in
Prosvetno-kulturnega zbora, da so vzeli v resni, pretres stališča in predloge
združenja ljubljanskih višjih šol.
Naše združenje že aktivno dela nekaj let, čeprav predlog zakona o ustanovitvi združenja še vedno ni prišel do republiške skupščine. Združenje je organiziralo nešteta ožja in širša posvetovanja 'in je cd vsega začetka družbene
reforme izdelovalo svoje skupne analize, stališča in predloge in jih deloma tudi
posredovalo pristojnim organom. Pb mnogih uskladitvah gledišč in potreb
je tudi v zvezi, s študijem visokošolskega sistema združenje posredovalo svoja
stališča, zlasti v zvezi z višjimi šolami in jih, kolikor niso bila sprejeta od republiške komisije, delno že korigiralo v soglasju z vsemi, vključenimi zavodi.
V imenu, združenja višjih in visokih šol v Ljubljani moram izjaviti, da se
stališča združenja skoraj popolnoma skladajo z načelnimi stališči republiške komisije za proučitev visokega šolstva s korekturami,, ki jih predlagata oba odbora
obeh zborov. Združenje na primer soglaša s komisijo, da spadajo višje šole v
enotni visokošolski sistem.. V tem siistemu naj višje šole vzgajajo* strokovnjake
na višji izobraževalni ravni, tako kot to -določa predlog komisije in tako kot so
to vse višje šole ljubljanskega združenja doslej že izvajale. Dosedanji zakon
o visokem šolstvu je smatral, da so višje šole potrebne kljub uvedbi sedanjega
stopenjskega sistema študija na fakultetah. Fakultete pa se po- novih predlogih
odmifcajo cd stopenjskega sistema ali ga ukinjajo. Smatramo, da so ob kontinuiranem fakultetnem študiju toliko bolj potrebne tiste višje šole, ki dajejo
praviloma v dveh letih zaključeno višjo izobrazbo za delo na določenih področjih. Da pa take potrebe obstajajo na različnih področjih delovanja, je razvidno iz dokumentov raznih organov in organizacij, med drugim tudi dokumentov Organizacijsko-politianega in Soeialno'-zdriavstvenega zbora republiške skupščine, dokumentov Prosvetno^kulturnega zboira, republiškega sekretariata za
prosveto in kulturo, iz dokumentov gospodarske zbornice itd. .
Ob kontinuiranem fakultetnem študiju in zaradi, sistema zaključene izobrazbe na višjih šolah združenje ljubljanskih visokih in višjih šol seveda ne
pledira za direkten prestop diplomantov višjih šol v III. letnik kake ustrezne
fakultete. Na drugi, strani pa bi bilo nepravilno, če bi se vsaka možnost nadaljevanja študija načelno odklonila in s tem izenačila diplomante višjih šol
z absolventi srednjih šol. Zato se strinjamo s predlogom komisije, da ustrezne
fakultete po posvetovanju Sj prizadeto višjo šolo določijo v svojih statutih
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diplomantom višjih šol primerne pogoje za nadaljevanje študija. S tem bi tudi
fakultete lahko pridobile nekaj odličnih študentov za svoje višje letnike.
Posebej pozdravljamo poudarek komisije na potrebno visoko kvaliteto
pouka in s tem na kvaliteto diplomantov višjih šol. Ta se da dosegati zlasti s kvalitetnim učnim kadrom, s kvahtetnimi metodami pouka in s primernim izpitnim
oziroma preizkusnim režimom. Ce so nekatere ljubljanske višje šole doslej
zahtevale zelo stroge pogoje za izvolitev pedagogov, tega niso napravile zaradi
želje po izenačevanju s fakultetami., temveč v želji po kvaliteti pouka. Kjer pa
so imele višje šole prenizke kriterije za izbor pedagogov, se bodo morale prilagoditi normam in kriterijem kot jih naše združenje tri leta priporoča vsem
višjim šalam in ki so tudi v smislu sedanjih predlogov republiške komisije. Iz
raizlogov kvalitete pouka pozdravljamo tudi predlog komisije, ki vsaj priporoča
znanstveno-raziskovalno delo pedagogom višjih šol. Ljubljansko združenje je že
ves čas stalo na stališču in tudi predlagalo1, da višje šole praviloma niso po^klicane iin tudi nimajo pogojev, da bi same organizirale znanstveno raziskovalno
delo. Pač pa smatramo, da se morajo pedagogi višjih šol vključiti v znanstveno
raziskovalno delo v ustreznih znanstvenih ustanovah svoje stroke, če hočejo
obdržati ali dvigniti raven svojega pedagoškega dela.
Zato tudi tukaj izražamo nujno željo>, da bi znanstveno raziskovalne ustanove
odprle vrata pedagogom višjih šol, da bi pri njih individualno ali kot člani
teama sodelovali pri znanstveno raziskovalnem delu. Glede učne obveznosti
pedagogov stališča združenja soglašajo z zdaj spremenjenim stališčem komisije
glede spodnje meje tedenskih 8 predavalnih ur. Maksimalno mejo pa predlagamo
12 in ne 15 ur. Višje šole nimajo več paralelnih razredov kot na primer srednje šole, kjer en profesor predava isto snov v več paralelnih razredih. Zato' so
tudi potrebne priprave za predavanje na višjih šolah za vsako< uro mnogo bolj
obsežne, zaradi nivoja pouka pa tudi mnogo bolj zahtevne. Nemogoča je tudi
misel, naj bi na primer en profesor višje šole predaval tri ali celo štiri predmete. To bi znižalo pedagoško raven še pod osemletko' in bi bilo v nasprotju
z zahtevami izobraževalnega nivoja višjih šol.
Ce bo ta zbor izglasoval tedensko učno obveznost 8 do 15 ur za pedagoga,
bo povprečje v znatnem številu primerov praktično neizvedljivo oziroma bi bila
močno ogrožena kvaliteta dela na višjih šolah.
Na kratko povzemam glavne misli in stališča združenja višjih in visokih
šol v Ljubljani v zvezi z višjimi šolami.
Združenje predlaga zboru, da bi določil maksimalno tedensko učno obveznost pedagogov višjih šol na 12 ur. Z vsemi drugimi stališči in predlogi
komisije za proučitev visokega šolstva, vključeno s spreminjevalnimi predlogi
ustreznih odborov pa naše združenje soglaša zlasti tudi z zahtevanim nivojem
in namenom višjih šol, s specifičnim profilom njihovih diplomantov za potrebe
prakse in s potrebno kvaliteto učnih kadrov na višjih šolah.
Predsednik Ivo Tavčar: Kdo želi besedo? Prosim, tovariš rektor univerze v Ljubljani prof. inž. Albert Struna.
Prof. inž. Albert Struna: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši
poslanci! Komisija za proučitev visokega šolstva je za obravnavo in sklepanje
pripravila t. i. »stališča«, ki so pred vami. Za prispevek k tej obravnavi
poročam o pripombah, ki so jih poslale fakultete naše univerze. Pripombe zadevajo pretežno le uvod, četrto poglavje o pedagogih in znanstvenih delavcih
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in še kakšno manjšo pripombo. Prikaz je le zbir pobud in mnenj s posameznih
fakultet; zato ne more biti enovit in tudi ni kakorkoli. potrjeno mnenje s strani
univerze, še manj s strani univerzitetnega sveta in še manj osebnega značaja,
ker takega pooblastila imeti ne morem. Univerzi je znano, da so fakultete pri
pripravi in sestavi stališč sodelovale s komisijo sproti in da so ta stališča izhodiščni koncept za obravnavo, ki naj v zakonu in v statutih dobi svojo pravno
obliko. Namen stališč je z uvodnimi obrazložitvami doseči v splošnem najugodnejši odziv, ker sitališoa sistemsko urejajo celotno visoko šolstvo, in sicer tako
zaradi prizadevanja za zvišanje kakovosti pouka kot znanstvenega dela na visokošolskih zavodih, kar je nedvomno temeljne važnosti za razvoj vsega našega
kulturnega in gospodarskega življenja. Fakultete obljubljajo podporo pri vseh
zadevnih težnjah z zaključenim namenom, da bi univerza nasploh dobila
večji poudarek in pomen.
Nekaj fakultetnih pripomb na račun uvoda pa omenja preveč pavšalni
očitek, kakor ga fakultete imenujejo, da so vsi visokošolski zavodi nekvalitetni
oziroma, da je v uvodu izrečena ugotovitev o ,premajhni zavzetosti samoupravnih organov pri izvolitvah univerzitetnih učiteljev in ob popuščanju kriterijev
preveč posplošena. Očitno tehtnejši pa je poudarek, da je visoka izobrazba tako
pomemben dejavnik in da so sklepij o njej zanj ali proti njej tako daljnosežni,
da je za oblikovanje vse materije namenjen ali določen mnogo prekratek čas,
imenujemo ga nam lastno^ naglico in še to, da je pri tem reševanje samo kadrovskega vprašanja le drobec kompleksnega razvoja.
Zato so fakultete h kadrovskemu vprašanju, se pravi k četrtem poglavju,
prispevale vrsto mnenj na čelu s soglasjem, da je pri izvolitvi fakultetnega
učitelja osnovni pogoj doktorat znanosti in poostritev kriterijev pri izvolitvi
sodelavcev nasploh.
K 1. točki o nazivih je medicinska fakulteta k opredeljevanju naziva prispevala dopolnjeno besedilo tako, naj bo utemeljeno- z različnostjo v pomembnosti in obsegu raziskovalnega ter pedagoškega dela na področju uporabnih
predmetov, pa tudi strokovnega dela. Ob predlogu, naj ostane ohranjen tudi
naziv višjega predavatelja, moram žal razgaliti slabost naših fakultet, da je
predlog brez utemeljitve, ker mu je dodana le še prošnja, naj nekdo
določi vlogo višjega predavatelja in predavatelja, kar bi pa fakulteta najlažje
storila sama. Pri volitvah učiteljev visokošolskih zavodov, točka 2. stališč, se
mnenja razhajajo1. Medtem ko trdijo eni, da so tajne volitve demokratične, so
drugi za javne volitve po javni razpravi,, tretji pa celo za postopek, kakršnega
naj si fakulteta izbere sama. Precej enotno pa je mnenje, naj kandidate za
naziv volijo tisti člani pedagoškega znanstvenega sveta, ki imajo enak ali višji
naziv. Izvolitev za pedagoško-znanstveni naziv, točka 3. stališč, ima za enovit
sprejemni pogoj, doktorat znanosti. Seveda pa k temu na primer fakulteta za
elektrotehniko in fakulteta za strojništvo pristavljata, da je treba za sicer
razumljivo strogo zahtevo pripraviti v tem primeru ustvariti, razumljivo potrebne pogoje, se pravi sredstva, in ta sredstva niso v vseh primerih denar.
Fakulteta za strojništvo na primer dodaja pojasnilo, da dosega doktorja znanosti
ni enako težavna v vseh strokah, saj od osvoboditve do danes v Zagrebu in v
Ljubljani ni doktoriralo na strojnih fakultetah niti deset kandidatov in še ti
večinoma s strogo teoretičnega strojniškega po^dročja, matematike, mehanike
in fizike. Zato je razumljivo, 'da so se nekatere fakultete lažje že pri docentih
odločile za doktorat; tehniške pa so morale alternativno upoštevati habilitacijo,
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ki je pa v stališčih ni; in sicer habilitacijo za strokovne in aplikativne predmete. Pri arhitektih pa so še momenti, ki izhajajo iz umetniško kreatorskega
področja.
Pri točki 5 stališč je omenjeno preizkusno predavanje, ki pa ni istovetno
z nastopnim predavanjem. To je neko preizkusno predavanje za preučevanje
pedagoških sposobnosti. Proti temu se je najodločneje izrekla fakulteta za
elektroniko, češ da je za izbiro odločujoče znanje. Tudi ta primer kaže, da si
fakultete niso vselej prav razlagale namena stališč' komisije. V točki 5 je pri
tem poskusnem predavanju samo govor o pedagoških sposobnostih v zvezi
z razpravo pri takem predavanju, ne pa o stroki in znanju, ki jo obravnava
točka 4 stališč. Nasprotje temu je pa na primer predlog druge fakultete, naj
za preizkus pedagoških sposobnosti kandidat opravi kar ciklus predavanj in to
pred izvolitvijo.
Povsem stvarna je torej pripomba, ki sem jo že omenil, da v tem primeru
ni govora o javnem nastopnem predavanju, marveč o interni zadevi pred
pedagoško znanstvenim svetom, kar je morda potrebno še kakšnega dopolnilnega določila.
Točka 6 je zanimiva, ker so omenjene ponovne izvolitve rednih profesorjev
skoraj brez izjeme naletele na odpor, češ da je za dosego take kvalifikacije
potrebno kakih 30 let dela in več vmesnih stopenj, ki so vezane na ponovno
preverjanje učiteljskih dejavnosti po vidikih sedanjih stališč. Učiteljem visokošolskih zavodov naj po večini predlogov ostane ohranjena dejavnost do 70. leta
starosti z edino izjemo-, izrečeno s strani oddelka za kemijo na fakulteti za naravoslovje in tehnologijo-, naj se ta meja pomakne nazaj na 65 let in jo utemeljujejo z možnostjo za napredovanje mlajših. Priporočilo v stališčih, naj bi nad
65 let stari učitelji ne opravljali funkcijskih nalog, je v večini primerov, razen
v gornjem pri kemiji, vnaprej odklonjeno-, -ker ni v skladu s prakso- v našem
javnem življenju. Jaz pa se s tem predlogom strinjam, -Pre-dlog dveh fakultet za
uvedbo naziva emeritir-ane-ga profesorja po 70 letih starosti omenjam sam-o v
informacijo. S tem je rečeno-, kakor v vseh doslej naštetih točkah, da se fakultete z ostalimi navedbamii v stališčih v načelu povsem strinjajo.
Ker je pri -osmi točki go-vora o znanstvenih sodelavcih, in tam ni omenjena
p-ono-vna volitev, je iz več strani izrečena zahteva, -da -bi -se ta morala upoštevati
in biti smiselno izenačena z reelekcijo za pedagoško znanstveni naziv. Tudi pri
vo-litvi asistentov, k točki deset se je vpletla nejasnost pri mnenju fakultete
za naravoslovje in tehnologijo in fakultete za elektrotehniko, -da si mora asistent
v šestih letih po prvi izvolitvi pridobiti doktorat. Stališča pa pravij-o, da si
mora asistent po drugi ponovni izvolitvi, to- je po šestih letih pridobiti doktorat;
ne v šestih letih, ampak po šestih letih, tako da M bil potem lahko tretjič
izvoljen, to je pa šele po- devetih letih. Glede prve in druge ponovne izvolitve
se predlogi fakultet precej ujemajo.
Razlike narekujejo moižno-sti in posebnosti dela in zato npr. fakulteta za
strojništvo ne more za prvo in -drugo reelekcijo zahtevati doktorata pri docentih.
K točki 11 pravi fakulteta za elektrotehniko, da se v predloge in sklepe vpletajo
problemi umetniških akademij in teh ni mogoče spravljati na isti imenovalec
s problemi pedagoško- znanstvenih institucij'. Točka 12 stališč govori o posebnem
telesu p-ri univerzi, ki naj bi bilo sestavljeno iz predstavnikov, ki jih izvolijo
pedagoško znanstveni sveti posameznih fakultet. To je predlog m-edicinske fakultete. Druge fakultete pa pravijo, naj se ta sestava šele formulira in -dokončno
določi. Vsekako-r pa naj ne bo- to posebno telo sestavljeno iz vrst najuglednejših
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učiteljev, kakor pravijo stališča. In to posebno telo naj 'bi preverjalo, postopke
pri volitvah in pri ponovnih volitvah po določenih vidikih. K temu pa je izrečen pomislek, če je tako telo v sistemu samoupravljanja upravičeno, če sploh
more razveljavljati volitve, medtem ko se večina strinja s to institucijo, toda
s temi, da bi fakultete vnaprej pred izvolitvijo kandidata dobile mnenje s strani
te univerzitetne komisije.
Slednjič omenjam še opombe, ki v stališčih niso vsebovane, bile pa so že
omenjene, kakšen je položaj asistenta ali fakultetnega učitelja, ki bi ponovno ne
bil izvoljen in se po toliko in toliko letih dela v stroki znašel na cesti,
da so tudi za strokovne sodelavce potrebni nazivi in kakor že rečeno, da habilitacija ni omejena, vsaj v tolikšni meri ne, da bi se lahko osnovno; uporabila
pri sestavi fakultetnih statutov.
Pri petem poglavju z naslovom »Vpis, selekcija in obremenitev študentov«
se medicinska fakulteta ustavlja že pri ne preveč ustreznem naslovu; namreč
selekcija ni pri ljudeh najbolj priljubljena.. Stališča govore o omejevanju vpisa
le načelno, ker očitno prepuščajo nadaljnjo in dokončno reševanje univerzitetnemu svetu, ki pripravlja o tem 7jzorpno obravnavo1, pa tudi sklepe, da bi se
o pravem času objavil razpis za vpis novincev na univerzo. To se pravi, da se
bodo morali sklepi ali pa priporočila univerzitetnega sveta formulirati tako,
da jih načela v stališčih ne bodo motila, niti obratno. Potrebna pa je že prej
omenjena korektura glede posvetovalnih izpitov, ki so namenjeni v resnici
profesionalni orientaciji kandidatov. Prejšnja stališča o tem sd že popravljena,
ker so 'bila. nejasna in komaj izvedljiva.
Za zaključek ponavljam, da je s stališči dosežen prvi korak naprej, da pri
obravnavi teh družba ni ostala pasivna, z namenom, da bi o študiju na univerzi ne odločali namesto sposobnosti in znanja tudi neadekvatni čilnitelji. In
prav zaradi tega je bila univerza v mnogih primerih primorana, da kroji politiko na svojem področju, daljnovidno, pedagoško', humano in ekonomično. V
tem so stalilšča pomemben prispevek. Za realizacijo vseh stališč pa so seveda
po pedagoško znanstveni plati potrebni tudi ustrezni delovni pogoji; to so
prostori ali vsaj sedeži v predavalnicah, prostori v risalnicah, laboratoriji,
oprema, pripomočki, kar vse bo olajšalo obremenitev študentov. In tu gie za
skrb, ki ni nič manjša od skrbi za vse učiteljsko osebje in sodelavce. Tako se
bomo približali tudi pri študentih optimalni in ne maksimalni obremenitvi, da bi
oblikovali tudi študente kot osebnosti in tudi pri tem važnem delu ne ostajali
na pol potil.
Predsednik Ivo Tavčar: Zeli še kdo besedo? Prosim, besedo ima
Miro Stiplovšek.
Miro Stiplovšek: Tovarišice in tovariši poslanci !■ Ob stališčih komisije za proučitev visokega šolstva, ki bodo lahko pomembno vplivala na kvalitetni
dvig izobraževanja na visokošolski ravni, bi rad opozoril na problem, ki ga bo
potrebno razrešiti v nadaljnji razpravi.
V zadnjem času, ko vedno več visokošolskih zavodov uvaja ali vsaj razpravlja o sprejemnih izpitih, s selekcijskimi posledicami za kandidate, ki imajo
dokončano srednjo, šolo — danes smo slišali tudi predlog, da. naj bi bil prost
vpis samo nekaj začasnega — postajajo ariahronizem sprejemni izpiti za kandidate, ki sploh niso končali srednje šole. Menihi, da imajo kandidati glede na
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razvitost mreže srednjih šol dovolj možnosti, da bi končali najprej srednjo
šolo in se šele potem vpisali na visoke šole.
Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš Vlado Golob.
Vlado Golob: Tbvarišice in tovariši -poslanci! Zal mi je, da moram
motiti to lepo harmonijo, vendar pa moram izreči nekaj pomislekov. Izhajal bi
delno iz tega, da je imela komisija s stališči mnogo dela in opravila. Vendar
bi deloma le spomnil na opombe, ki jih je povedal rektor 'univerze prof. inž.
'Struna, iz katerih je razvidno*, da tudi to ožje področje ni dovolj dobro obdelano. Rad bi vas opozoril na to, da smo o teh zadevah v tej dvorani večkrat
razpravljali, in menim, da je bil namen postaviti komisijo nekoliko drugače.
Problem šolstva obravnavamo zopet izolirano. Ni dolgo tega, ko smo sprejeli
zakona o financiranju izobraževanja in o osnovnih in srednjih šolah. Ugotovili
smo, da srednje šolstvo pravzaprav visi v zraku. Ko smo na odborih in v zboru
razpravljali o vprašanjih celotnega kompleksa šolstva, smo morali žal ugotoviti,
da skrb družbe za vse 'tri stopnje ni enaka. Osnovno šolstvo je kolikor toliko
zadovoljivo- urejeno, srednje je povsem zanemarjeno, visoko pa dobro ohranjeno. Ta stališča, ki so dobro izdelana, so pa s tega vidika pravzaprav nevzdržna. Zame so nevzdržna, ker smatram, da so bila obravnavana institucionalno.
Znano mi: je, da je komisija bila sestavljena izključno iz predstavnikov visokih
oziroma višjih šol in je razumljivo, da je komisija obravnavala to stvar s tega
vidika. Vendar pa mene, in mislim, da bo tudi koga izmed vas, motilo prav to,
da obravnavamo visoko šolstvo le parcialno. Nekdo je jasno zavrnil misel,
da tu ne gre za racionalizacijo. Ali gre potem za racionalizacijo samo pri srednjih šolah, samo pri višjih šolah? Ali ni bilo nilčkolikokrat rečeno, da bi bilo
treba obravnavati visoko šolstvo tudi v jugoslovanskem merilu. O teh stvareh,
o katerih smo mnogo govorih, pa podatkov nismo dobili.
Strinjam se s tovarišem Šivicem, ki je ugotavljal, da strokovna služba ni
dajala dovolj podatkov. Kakšna je stvarna situacija, ne vem, ker nimam na
razpolago podatkov. Ne vem, ah je res, da imamo v Jugoslaviji 6 metalurških
fakultet. Če jih je toliko, potem moramo ugotoviti, aH jih potrebujemo ah ne.
Ah so ta stališča s te plati poslancem jasna? Kot vidam, komisija sprejema
takšno stanje. Ne govorim konkretno', ker nimam podatkov, mislim pa, da bi
poslanci morali biti seznanjeni s situacijo v Jugoslaviji. Verjetno je bila težnja
skupščine, da sestavi takšno komisijo, ki bo tudi s teh vidikov podala stališča, ne samo s strani zavodov. Verjamem, da vsebujejo' stališča mnogo dobrih
stvari, glede kadra itd., toda to najbrž ni vse. Mene ne zadovoljujejo. Zato
izražam resen pomislek, ali je prav, da stališča sploh sprejmemo. Ta stališča
bodo osnova za zakon. Res, slišal bom ugovor, češ, saj bo mogoče ta vprašanja
obravnavati pri posameznih zavodih. Toda to je stara taktika; treba je osvajati
postojanko za postojanko, treba je utrditi najprej mostišča in potem s tega
mostišča naprej utrjevati. Ce gledam z aspekta našega učitelja v Halozah, če
gledam z aspekta srednjih šol, potem se s temi stališči ne morem strinjati.
Predsednik Ivo Tavčar: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Če ne, smatram
da vzamemo na znanje, izrecno povedano trditev predlagatelja, da s sklepi
takšnih rešitev ne prejudiciramo, ker so le podlaga za oblikovanje zakonskih
predpisov. Mislim, da bo možno ob pripravi in pri sprejemanju zakonskih
predpisov odprta ali sporna vprašanja še razčistiti. Menim, da pa predlog
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sklepov vendarle ođipira pota za urejanje zadev v visokem šolstvu, ki bodo
omogočila potrditev statutov. Pomisleki, ki so bili v razpravi povedani, nas
najbrž ne morejo zadržati, da se ne bi mogli izreči o predlaganih sklepih.
Ker je razprava končana, dajem predlog sklepov z dodatnimi spreminjevalnimi predlogi na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev idvigne roko.) Ugotavljam, da je večina za. Je kdo proti? (Trije poslanci.)
Se je kdo vzidržal? (Osem poslancev.) Hvala lepa.
S tem ugotavljam, da so sklepi tudi v našem zboru sprejeti.
Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu ^tališč za nadaljnji razvoj znanstvenega, raziskovalnega,
aplikativnega in razvojnega dela.
Predlog je predložila posebna skupščinska komisija in vprašam 'dr. Romana
Modica, predsednika te komisije, če želi še ustno obrazložiti predlog? (Da.)
Prosim.
Dr. Roman Modic: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! O raziskovalnem delu v celoti in na posameznih družbenih področjih
je bilo v Skupščini SR Slovenije doslej že več razprav. Posebno intenzivno se
je ukvarjal z vprašanji, ki zadevajo to področje, začasni odbor PKZ za raziskovalno delo in visoko šolstvo, ki je začel razpravo v sedanjem sestavu takoj po
konstituiranju; to je bilo v juniju leta 1965. Povod za razpravo je dalo obravnavanje predloga zaključnega računa in finančnega načrta sklada Borisa Kidriča. Ob tej priložnosti se je namreč pokazalo, da bo odbor brez neke splošne
orientacije, ki bi zajela vse poglavitne probleme raziskovalnega dela v Sloveniji, brez pretehtanih in dogovorjenih koncepcij o rešitvi osnovnih vprašanj
in o najugodnejših poteh, ki naj vodijo do ustreznih rešitev, težko opredelil
stališča do posameznosti. Pa tudi če bi jih opredelil, bi tak pristop ne mogel
zagotoviti njihove enotnosti na tem tako pomembnem in občutljivem področju
družbenega dela. Zato se je že od vsega začetka odbor odločil, da bo po> proučitvi
obširnega 'gradiva, ki ga je imel na voljo, obdelal osnovna vprašanja raziskovalnega dela pri nas, to pa so vprašanja organizacije, programiranja in financiranja. Ko je začasni odbor pred približno enim letom posredoval svoje predloge, ki so poskušali stvari urediti v veljavnih okvirih in oblikah posameznim
zborom republiške skupščine, je razprava pokazala, da so problemi širši in zahtevajo v nekaterih ozirih zaradi spremenjenih razmer in potreb drugačne rešitve
in -ureditve. Zaradi tega je predsedstvo skupščine na predlog tega zbora imenovalo ob tem času posebno komisijo z nalogo*, da izdela osnutek dokumenta o
raziskovalnem delu v Sloveniji, ki bi ob upoštevanju doslej znanih pobud,
predlogov in mnenj poiskali nove ustreznejše načine za rešitev odprtih vprašanj.
Obširne razprave v komisiji, ki smo jih vodili skoraj leto dni, so probleme
raziskovalnega dela v Sloveniji osvetlile z vseh mogočih gledišč in pregledale
v vseh njegovih oblikah. Zaključili smo jih pred kratkim z izdelavo stališč,
ki so pred nami, in v katerih predlagamo formulacije, ki so splošno priznane
in veljavne obenem z rešitvami, ki upoštevajo potrebe, realne materialne in
kadrovske zmogljivosti ter splošno družbeno orientacijo pri nas.
Katere so osnovne značilnosti stališč in kaj je privedlo do tega, da predlagamo nove načine ureditve tako pri organizaciji kot pri programiranju in financiranju raziskovalnega dela v Sloveniji? Predvsem moram omeniti, da je v predlogu poudarjena celovitost raziskovalnega dela, vse od znanstvenega, mimo apli-
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kativnega pa do razvojnega, njegova posebna vloga v družbenem razvoju in
njegov učinek na produktivnost na vseh področjih družbenih dejavnosti.
Kljub takemu poudarku na celovitost, ki me dovoljuje ostrih ločitev posameznih faz raziskovalnega procesa in ki onemogoča postavljanje jasnih meja
med njimi, pa je bilo potrebno poglavitne faze vendarle imenovati s posebnimi
imeni, ne le zaradi jasnosti izražanja, ampak tudi zato, ker obstoje med njimi
razlike, ki narekujejo včasih drugačne ureditve za vsako 'od njih.
V nekem Ozira obstoji taka razlika zlasti med znanstvenim na eni ter'aplikativnim raziskovalnimi in razvojnim delom na drugi; strani. Dočim ima znanstveno delo svoj poseben pomen v razširjanju in poglabljanju osnove, na kateri
sloni naš materialni razvoj, manj pa nanj neposredno vpliva, se v aplikativnem
razvojnem in raziskovalnem delu znanstvena spoznanja in dogajanja uporabljajo za' reševanje neposrednih vprašanj, ki so v zvezi z razvojem posameznih
gospodarskih panog in družbenih služb. Zato pa je znanstveno delo še posebej
pomembno za kvalitetno izobraževanje na najvišji ravni in za uspešno rast naše
nacionalne kulture.
V nobeni od svojih oblik' raziskovalno delo ni samemu sebi namen.' Nepravilno bi bilo torej, če bi ga poskušali organizirati povsem samostojno in
ločeno od najvišjih izobraževalnih in kulturnih institucij na eni oziroma od
gospodarskih Organizacij in njihovih združenj na drugi; strani.
Zato predlaga komisija čim tesnejšo povezavo znanstvenoraziskovalnih
organizacij z univerzo; Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, pa-prisoja
zlasti znanstveno delo na področju tako imenovanih nacionalnih znanosti, ki
zaradi svojega posebnega pomena za nas ne morejo biti drugod dovolj upoštevane. Na področju aplikativnih raziskav in razvojnega dela dajemo iz podobnih razlogov težišče raziskovalnim enotam delovnih organizacij in družbenih
služb oziroma zavodom, ki delajo za potrebe več delovnih organizacij ali za
širše strokovno področje hkrati.
Kar zadeva programiranje raziskovalnega dela, zastopamo stališče, da je
sodelovanje pri programiranju in usklajevanju raziskovalnega dela, pa -tudi pri
oblikovanju družbenih dogovorov in splošne politike družbene skupnosti, na
tem področju pravica in -dolžnost raziskovalcev, ki jo je treba zagotoviti, s
samoupravnimi odnosi in z različnimi oblikami samoupravljanja na posameznih področjih raziskovalnega dela. Na področju znanstvenega dela, ki ga povečini ni mogoče podrobno programirati, ampak mu začrtati le splošnejše cilje
in smeri, predlagamo oblikovanje nove skupnosti znanstvenih delavcev, ki bo
za posamezne znanstvene veje pripravila program -dela in ga usklajevala,
Na področju aplikativnega raziskovalnega in razvojnega dela, ki ga je možno
in potrebno podrobneje programirati in kjer predstavljajo osnovo, za to dolgoročni načrti gospodarskega oziroma' družbenega razvoja, pa smatramo, da je
potrebno probleme opredeliti v raziskovalnih projektih in reševati s projektnimi
skupinami, ki jih sestavljajo izvajalci in uporabniki raziskav ob sodelovanju
znanstvenih delavcev z ustreznih strokovnih področij.
Za financiranje raziskovalnega dela' so potrebna po mnenju komisije slej
ko prej tako sredstva delovnih organizacij kot splošna ^družbena sredstva s tem,,
da postanejo izdatnejša in trdnejša. Raziskovalne projekte, pomembne-za njihov
razvoj, bodo financirale delovne organizacije in njihova združenja iz svojih
sredstev in po lastni presoji v večji-meri kot doslej. Z gospodarsko reformo
je prišla namreč skrb za razvoj in odgovornost zanj z osrednjih investicijskih
skladov na delovne organizacije same, s tem pa tudi skrb za aplikativno razi-
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skov.alno .ita razvojno delo kot integralni del razvojnih prizadevanj. Splošna
družbena sredstva bo treba orientirati bolj k financiranju raziskovalnega programa, za katerega je interesent družbena skupnost kot celota. To pa je nedvoumno program znanstvenega dela in samo izjemno oziroma začasno program
aplikativnega raziskovalnega in razvojnega dela.
Predlagamo', da upravlja in usmerja splošna družbena sredstva, o'dmerjena
za financiranje raziskovalnega 'dela", en sam republiški družbeni sklad, to je
sklad Borisa Kidriča. S tem želimo poudariti. smotrnost enotne in koordinirane
usmerjevalne politike na področju te družbene dejavnosti, ki se da po mnenju
komfeije zagotoviti le z enim samim republiškim skladom. Predlagamo dalje,
da razporedi upravni odbor sklada1 splošna družbena sredstva najprej na del,
ki je namenjen za spodbujanje interesa potencialnih naročnikov iz vrst gospodarskih organizacij, in družbenih/služb za.aplikativne in razvojne raziskave.
Upravni odbor sklada naj bi znotraj omenjenih delov razporedil sredstva še na
posamezna znanstvena področja in raziskovalne projekte, dočim bi v okviru
take osnovne delitve podrobnejše razporejanje na posamezne naloge izvršila
samoupravna skupnost znanstvenih delavcev oziroma skupina, ki sestavlja in
ostvarja raziskovalni projekt. Smatramo namreč, da je programiranje racionalno le, če se 'giblje v znanih materialnih okvirjih in učinkovito samo, če se
programske odločitve lahko podčrtajo z materialnimi sredstvi.. Komisija za
raziskovalno delo smatra, da predstavljajo njena stališča,' k&kor sem jih skušal
obrazložiti in utemeljiti, dobro osnovo in okvir za republiške zakonske predpise o raziskovalni dejavnosti, o visokem' šolstvu in o Slovenski akademiji
znanosti in umetnosti, ki bi jih bilo treba po mnenju komisije čimprej izdelati in sprejeti.
Zato predlagam v njenem imenu, da jih skupščina sprejme in osvojil
Predsednik Ivo Tavčar: Predlog stališč je obravnaval začasni odbor
našega Zbora za raziskovalno delo in visoko' šolstvo in predložil o tem poročilo,
Gradivo je dobil tudi Izvršni svet iln določil za svojega predstavnika tovariša
Ludvika Zajca. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne.) Zeli kdo
razpravljati? Opozoril bi samo, da smo o osnutku teh stališč že razpravljali,
ko smo imeli razgovore o "raziskovalnem delu. (Ne' javi se nihče.) Ce ne želi
nihče razpravljati, dajem predlog sklepov na glasovanje.
Kdor je za, naj prosim dvigne roko; (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam^ da je zbor soglasno sprejel predlog sklepov za nadaljnji razvoj znanstvenega, raziskovalnega, aplikativnega, iln razvojnega dela v SR Sloveniji. Mislim, da je tudi to eno izmed priznanj komisiji, ki je te sklepe pri-,
pravila.
Prehajamo n.a 8.. točko dnevnega reda, to je na obravnavo' in
sklepanje o zaključnem računu za leto 1966 in. finančnem načrtu za leto 1967
sklada SR Slovenije za šolstvo.
Zeli, predstavnik sklada- besedo? (Ne Želi.) Poročilo odbora sta prejeli, začenjam; razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne javi. se nihče.) Če ne,, dajem oba predloga odloka na 'glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi' poslanci
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) "Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
10
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Ugotavljam, da je Prosvetno-kulturni; z'bor soglasno sprejel predlog odloka,
s katerim potrjuje zaključni račun za leto 1966 in finančni načrt za leto 1967
sklada SR Slovenije za šolstvo.
Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o zaključnem računu za leto 1966 in finančnem načrtu za leto 1967
sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti.
Zeli predstavnik sklada besedo? (Ne želi.) Poročilo odbora ste -prejeli. Začenjam. razpravo. Kdo želi besedo? ('Ne javi se nihče.) Ce ne, prosim, da glasujemo o predlogu odlokov o potrditvi zaključnega računa za leto 1966 oziroma
o soglasju k finančnemu načrtu za leto 1967 sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti.
Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Rrosvetno-kultiuni zbor sprejel oba predloga odloka.
Na dnevnem redu je še 14. točka, to je obravnava in sklepanje
o predlogu sklepov o telesni vzgoji v vzgojno-izobraževalnih zavodih v SR
Sloveniji.
Predlog sklepov je obravnaval naš1 zbor na prejšnji seji. in sklenil, da jih
vrne skupini poslancev oziroma stalnemu odboru, da jih na podlagi pripomb,
danih na seji zbora, ponovno proučita ter ustrezno dopolnita oziroma spremenita.
Predsednik Ivo Tavčar: Ali želi predstavnik skupine poslancev besedo? Prosim, besedo ima tovariš Zoran Mrak.
Zoran Mrak: Tovarišice in tovariši poslanci! Bom kratek, ker smo
pozni.
Danes ponovno obravnavamo predlog sklepov o problematiki telesne vzgoje,
zaradi pripomb, ki so bile dane na prejšnji seji. Upam, da se pripomb še
spominjate, zato jih ne bi ponavljal. Bistvena pripomba je bila, ali naj bi
se telesna vzgoja kot predmet obvezno vpeljala v prva dva letnika, fakultet in
visokih šol ter v prvi letnik drugih visokošolskih zavodov, predvsem pa na
visokošolske zavode, ki vzgajajo pedagoški in zdravstveni kader. Meni je žal,
da nocoj niso navzoči tovariši iz republiške komisije za telesno vzgojo, ker je
•bilo predvideno, da bo trajala seja dva dni. Vendar bi poskušal posredovati
njihovo stališče, ki pa ni' v celoti v skladu s stališči skupine poslancev. Iz kvantifikacije, ki nam je bila predložena, je razvidno, da komisija želi takojšnjo
uvedbo telesne vzgoje kot obvezni predmet v prve letnike. Skupina poslancev,
ki je to problematiko obravnavala, se za to tudi zavzema. Seveda se za takojšnjo uvedbo telesne vzgoje v visokošolske zavode zavzemajo tudi študentje.
Kakor vam je znano, so študentje svoje stališče objavili v svojem glasilu.
Iz kvantifikacije je razvidno, da materialno vprašanje ni najbolj problematično. Bolj problematično je to, da nimamo dovolj usposobljenih učiteljev
in ida ne moremo prirejati nekih kratkih tečajev, na katerih bi te kadre usposobili. Potrebni pa so še ustrezni telesno vzgojni objekti, da bi mogli obvezno
telesno vzgojo zagotoviti na vseh visokošolskih zavodih. Pri tem, naj še opozorim na 3. točko predloga sklepov, kjer jasno ugotavljamo, da se programi
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telesne vzgoje na posameznih vrstah šol ne uresničujejo zaradi pomanjkanja
telesno vzgojnih objektov in premajhnega števila ustrezno usposobljenih učiteljev.
Po drugi strani se je postavilo vprašanje, ah je umestno, da se uvede telesna
vzgoja kot. predmet na zavode, ki vzgajajo pedagoški in zdravstveni kader.
Skupina poslancev je mnenja, da je predlog umesten in naj bi se zato takoj
proučile možnosti za uvajanje ustrezno programirane telesne vzgoje v teh
zavodih.
Zato v imenu skupine poslancev predlagam, da bi drugi in tretji stavek
prvega sklepa črtali, prvega pa spremenili takole: »Telesna vzgoja naj se zato
postopoma uvaja za slušatelje prvih dveh letnikov v vseh višjih in visokošolskih zavodih ter fakultetah in akademijah, takoj pa naj bi proučili m-ožnositi za
uvajanje ustrezno programirane telesne vzgoje v višjih in visokošolskih zavodih
za vzgojo -pedagoškega in zdravstvenega kadra.« Torej pri tem izpade tretji
stavek, ki pravi, da je za to potrebno zagotoviti potrebna materialna sredstva.
Menimo namreč, če proučimo možnosti za uvajanje ustrezno programirane
telesne vzgoje, potem je. razumljivo, da bomo proučili, ali so zagotvoljeni
ustrezni materilani pogoji.
Vse druge pripombe, ki so bile izrečene na zadnji seji, niso bile bistvenega
pomena, kajti ne nalagajo konkretnih materialnih obveznosti, pač pa izražajo
željo, da se vsi skupaj zavzamemo za uveljavitev telesne vzgoje, ki jd pripada
kot enakovrednemu vzgojno izobraževalnemu področju. To pa je tudi naš
namen.
Predsednik Ivo Tavčar: Slišali ste spreminjevalni predlog. Začenjam
razpravo. (Ne javi se nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, dajem predložene
sklepe na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko-. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Hvala. Je kdo proti! (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Hvala lepa.
S tem je -današnja sejo končana.
Samo še dve, tri besede. Polovici poslancev zbora in med njimi tudi meni
poteče mandat in smo v tem sestavu danes zadnjič glasovali. Zahvaljujem
se vam za izredno požrtvovalnost, ki ste jo pokazali v naših skupnih prizadevanjih, da bi se na našem področju vendarle kaj spremenilo. Morda je kdo
izmed nas tudi že razočaran in obupan, ker smo pričakovali, da bomo več dosegli, prepričan pa sem, da takšno malodušje ni -potrebno.
Polovici poslancem, ki ostaja, želim, -da bi dosegla več kot smo -doslej -dosegli, mi. Hkrati pa mislim, da -smo navezali med seboj čvrste in trdne tovariške in tudi prijateljske vezi, ki bodo ostale med nami še vnaprej. Mislim,
da nihče izmed nas ne odhaja z bojišča za napredek naše prosvete, kulture in
znanosti. Tu se bomo tudi v prihodnje srečavali. Hvala vam, in veliko sreče
tistim, ki ostanejo! (Ploskanje.)
(Seja je bila zaključena ob 20.10.)
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Predsedovala: dr. Ruža Šeg edin,
predsednik Socialno-zdravstvenega zbora
Začetek seje ob 9.10.

Predsednik dr. Ruža Segedin: Tovariši poslanci, pričenjam 31. sejo
Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije.
Svojo odsotnost so opravičili poslanci: dr. Martin Benedik, Dolfe Vojsk,
dr. Vinko Mozetič, Jože Oblak, dr. Ivan Cestnik in Marija Vraničar.
Ugotavljam, da je zbor sklepčen.
-- Seji zbora prisostvujejo predstavniki Izvršnega sveta: tovarišica Majda
Gaspari, član Izvršnega sveta, Stane Selih( republiški sekretar za zdravstvo
in socialno varstvo, Rado Miklič, pomočnik republiškega: sekretarja za delo in
Janez Smidovnik, svetnik v sekretariatu za zakonodajo Izvršnega sveta.
Na sejo zbora so bili vabljeni tudi predstavniki odbora Republiškega zbora
za delo in socialno zavarovanje, predstavnik republiškega zdravstvenega centra
in predstavniki republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev Slovenije.
Goste pozdravljam in jih vabijn:, da sodelujejo v razpravi.
Za'današnjo sejo zbora predlagam naslednji dnevni red:
1. odobritev zapisnika 30. seje zbora;
2. razprava o predlogu Izvršnega sveta za spremembo ustave Socialistične
republike fSlovenije;
3. obravnava poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za leto 1966;
4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o organizaciji zdravstvene
službe v Socialistični republiki Sloveniji;
5. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o posebni arbitraži za reševanje sporov v zvezi s sklepanjem pogodb med zdravstvenimi zavodi in komunalnimi skupnostmi socialnega zavarovanja;
6. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o kritju primanjkljajev do
leta 1966 v zdravstvenem zavarovanju kmetov;
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7. razprava o stopnjah osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko
zavarovanje ter prispevka za otroški dodatek in sklepanje o predlogu odloka
o soglasju in določitvi stopenj teh prispevkov;
8. poslanska vprašanja.
Se strinjate s predlaganim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) Ima
morda kdo kak predlog za spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Ne javi
se nihče.) Če ne, ugotavljam, da je dnevni' red sprejet in prehajamo' na 1.
točko dnevnega reda, na odobritev zapisnika 30. seje zbora.
Osnutek zapisnika ste prejeli skupaj z vabilom seje. Ima morda kdo kako
pripombo k zapisniku? Prosim.
Dr. Bogomila Kranj c : V zapisniku pogrešam vprašanje, ki sem ga
zastavila na prejšniji seji zbora, in sicer kako naj uveljavi zdravstvena služba
nasproti občinskim skupščinam svoje zakonite zahteve v zvezi z izvajanjem
določenih obveznih preventivnih nalog ob nenehnem zniževanju proračunskih
sredstev.
Predsednik dr. Ruža Š e g e d i n : Tovarišica, to vprašanje je bilo stavljeno v zvezi z obravnavo osnutka zakona. Zapisnik bomo v tem smislu dopolnili.
Prosim, je še kakšna pripomba k zapisniku? (Ne.) Tovariši poslanci, se
strinjate z dopolnitvijo, ki je bila daina, da potem odobrimo zapisnik? (Poslanci se strinjajo.)
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, na razpravo o predlogu
Izvršnega sveta za spremembo ustave Socialistične republike Slovenije.
Predlog ustavnih amandmajev, ki ste jih prejeli dne 31. marca 1967, je
Izvršni svet umaknil. Z vabilom, za sejo pa 'ste prejeli nov predlog amandmajev,
ki jih je Skupščini predložil Izvršni svet.
Na podlagi 166. člena ustave Socialistične republike Slovenije odloča o
predlogu ustavnih amandmajev Republiški zbor Skupščine SR Slovenije. Pred
odločitvijo Republiškega zbora dajo zbori delovnih skupnosti mnenje o umestnosti predlagane spremembe ustave.
Izvršni, svet je kot svojega predstavnika imenoval tovariša Janeza Šmidovnika. Zeli predstavnik Izvršnega sveta še ustno obrazložiti predlog amandmajev? (Da.)
Janez Smidovnik : Tovarišice in tovariši poslanci! Pred seboj imate
predlog amandmajev k republiški ustavi, ki jo izpopolnjujejo glede nekaterih
vprašanj, ki so bila sprožena najprej v federalnem merilu z znanim problemom
Zbora narodov, se pa bodisi organizacijsko ali funkcionalno povezujejo v zvezni
in republiški ustavni, ureditvi.
Vprašanje Zbora narodov, to je vprašanje njegove poudarjene vloge v federaciji, je dovolj znano naši javnosti. To je stvar zveznih amandmajev. V
republiški ustavni ureditvi se to vprašanje reflektira v vprašnju formiranja
tega zbora. Ker postaja ta zbor osnovni instrument, ki zagotavlja enakopravnost jugoslovanskih narodov v federaciji, mora biti tudi organizacijsko postav-

150

Socialno-zdravstveni zbor

ljen na širše osnove. Predstavniki republik v tem zboru morajo dobiti značaj
republiške delegacije. To je vsebina prvega amandmaja. Republika je tu postavljena pred (dilemo, ki je bila odprta z zveznim amandmajem. Ta namreč
dopušča, da se z republiško ustavo določi formiranje republiške delegacije iz
vrst poslancev in tudi iz vrst drugih občanov, ki niso republiški poslanci. Kolikor se volijo člani republiške delegacije tudi izmed občanov, ki niso poslanci,
je treba tudi v republiški ustavi urediti postopek za njihovo izvolitev, razen
tega pa še določiti njihov položaj v republiški skupščini. Kot je razvidno iz
predloga, se je Izvršni svet kot predlagatelj amandmajev izrekel za rešitev,
da se lahko izvoli v republiško delegacijo poleg poslancev tudi vsak drug
občan, ki ima splošno volilno pravico.
Izvršni svet je menil, da je prav pri Zboru narodov največ argumentov
za to', da se formira to predstavniško telo v federaciji dosledno po načelih delegacije. Republiška skupščina ima kot nosilec suverenosti in državnosti republike pravico in legitimacijo, da brez omejitev izbere delegacijo republike v
takeiml sestavu, za katerega meni, da je najboljši, podobno kot ima vsaka država
ali vlada pravico, da imenuje delegacijo v razne mednarodne .ali meddržavne
forume brez vseh omejitev.
Dosledno s tem stališčem tudi izvršni svet ni videl razloga, da bi se zahtevalo za izvolitev članov te delegacije še soglasje ali potrditev oziroma
mnenja občinskih skupščin ali kakšnih drugih volilnih teles.
Republiška delegacija ima svoj mandat od republiške skupščine in bo
njej tudi odgovorna za svoje delo v federaciji. To so najbolj čisti odnosi tako
z gledišča pooblastil kot tudi z gledišča odgovornosti. S tem gremo seveda
nekoliko dlje od sedanjega volilnega sistema, ki je še vedno kompromis med
klasičnim volilnim sistemom in med ideio delegacije, ki bolj ustreza političnemu
sistemu samoupravljanja v delovnih organizacijah in v družbeno-političnih
skupnostih.
Kar zadeva položaj članov republiške delegacije v zboru narodov, ki niso
republiški poslanci, se predlaga v amandmajih rešitev, ki že sedaj velja po
republiški ustavi za republiške poslance glede njihovega položaja v občinskih
skupščinah, ki so jih izvolile. Ti imajo pravico sodelovati pri, delu občinskih
skupščin. To pomeni, da se lahko udeležujejo razprav v občinskih skupščinah,
nimajo pa pravice glasovati.
Vsebina drugega amtndmaja je v celoti povzeta po analognem zveznem
amandmaju, saj gre za isto dejansko in pravno situacijo kot v federaciji, in
sicer za imenovanje predstojnikov republiških upravnih organov in nekaterih
drugih funkcionarjev, ki jih po ustavi imenuje skupščina. Po sedanji ureditvi
ima tudi Izvršni svet vlogo iniciatorja. On oziroma njegov predstavnik daje
formalno predlog za imenovanje predstavnikov republiške uprave in nekaterih
drugih republiških funkcionarjev ter članov organov upravljanja. Razen tega
predlaga tudi sodnike republiškega in okrožnih sodišč. Ta vloga Izvršnega sveta
je bila, vsaj kar se tiče sodnikov, z načelnega gledišča že doslej problematična.
Kolikor gre za predstojnike upravnih organov, je temeljila na predstavi o določeni funkcionalni enotnosti uprave in prilično izvršilni funkciji,. V interesu
večje samostojnosti in večje odgovornosti republiške uprave je v amandmajih
predlagana rešitev, na osnovi katere preide imenovanje teh funkcionarjev v
celoti na skupščino, vključno torej z iniciativo za to imenovanje. Skpuščina ne
Too več vezana na predlog Izvršnega sveta, vendar naj bd imel Izvršni svet še
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vedno pravico, da da svoje mnenje o kandidatih za te funkcionarje in razen
tega tudi pravico, da lahko sproži postopek za razrešitev takšnega posameznega
funkcionarja, če bi menil, da bi ta lahko oviral izvrševanje republiške politike.
Glede sodnikov v celoti odpade pristojnost Izvršnega sveta, kar je v skladu
z neodvisnim položajem sodišč. Drugače je z republiškim javnim tožilcem.
Javno tožilstvo je bila doslej izrazito centralistično urejena institucija.
Republiškega javnega tožilca je imenoval zvezni javni tožilec in Izvršni svet
je dajal le soglasje k njegovemu imenovanju. Temielj take ureditve je bil v
izključni pristojnosti federacije, za družbeno in politično ureditev Jugoslavije.
Ta zaključna pristojnost federacije z zveznim amandmajem pade. Republika in
federacija sta soglasno, torej skladno odgovorni za to področje in si delita
odgovorost za skrb za družbeni in politični sistem Jugoslavije. To se odraža
poleg drugega tudi na instituciji javnega tožilca. Sedaj se ta institucija vključuje v republiško organizacijo in se veže na republiško politiko ter na republiško
skupščino.
Zadnja dva amandmaja nista v zvezi s spremembami v federaciji. Tu se
urejata 'dve vprašnji, ki nimata sicer širšega družbenega pomena, vendar sta z
gledišča prakse pomembni in jih je zato treba reševati. Prvo je vprašanje
občinskega referenduma in drugo razpisovanje volitev v občinske skupščine.
Pri občinskem referendumu gre za pomanjkljivost v sedanjem ustavnem tekstu,
ki povzroča probleme v praksi zaradi vse bolj pogoste uporabe te institucije v
praksi občinskih skupščin. Ni namreč jasno, kakšna večina je potrebna, da je
sprejet predlog, o katerem se glasuje na občinskem referendumu. To vprašanje
bo v smislu četrtega amandmaja uredil posebni republiški zakon.
V zadnjem amandmaju se zaradi olajšanja volivnega postopka prenaša
pristojnost za razpisovanje splošnih volitev v občinske skupščine od Republiškega
zbora na predsednika skupščine, ki že sedaj razpisuje tudi volitve v republiško
skupščino.
Drugih ustavnih sprememb ob tej priliki ni bilo mogoče vključiti, v razpravo,
niti v tekst amandmajev, saj. v času, ki je bil na razpolago za pripravo teh
amandmajev, ni bila mogoča ustrezna temeljitejša razprava oziroma proučitev
posameznih drugih vprašanj. Podobno stališče je bilo, kot je znano, sprejeto tudi
v federaciji.
Ustavne spremembe se predlagajo tokrat v obliki ustavnih amandmajev.
To je nova zakonodajno-pravna tehnika, ki je pri nas doslej še nismo prakticirah, vendar je ugodna zaradi tega, ker ne zahteva formalnega usklajevanja
mnogih ustavnih določb, na katere se nanašajo predložene spremembe. Besedilo
amandmaja se je enostavno priložilo sedanjemu tekstu ustave in sestavlja
skupno z njim ustavni dokument republike.
Predsednik dr. Ruža Šegedin: O predlogu ustavnih amandmajev je
razpravljala komisija Republiškega zbora za proučitev predloga o spremembi
ustave SRS. Dala je tudi pismeno poročilo, ki ste ga pravočasno prejeli. Prejeli
ste tudi, predlog sklepa o umestnosti predlagane spremembe ustave.
Pričenjam razpravo o predloženem predlogu za spremembo ustave SRS.
Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce ne, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje
predlog sklepa o umestnosti predlagane spremembe ustave. Prosim, kdor je za
predlog, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se
je kdo vzdržal? (Nihče.)
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Ugotavljam, da Socialno-zdravstveni zbor soglaša s predlogom Izvršnega
sveta za spremembo ustave SRS in da se v celoti strinja z vsebino predlaganih
sprememb.
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, na obravnavo poročila
Izvršnega sveta Skupščine. SR Slovenije za leto 1966.
Kot gradivo za to točko* dnevnega reda ste prejeli poročilo Izvršnega _ sveta
Skupščine SR Slovenije in poročilo- odbora za proučevanje zakonskih in drugih
predlogov. Zeli morda predstavnik Izvršnega sveta 'dati še ustno obrazložitev?
(Ne.) Poročilo' našega stalnega odbora ste sprejeli in zato predlagam, da ga ne
čitamo. Pričenjam, razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, dr. Stjepan Bunta.
Dr. Stj epan Bunta : Ker je to zadnja seja našega zbora, bi rad nanizal nekaj misli, ki morda direktno ne zadevajo* poročilo, vsekakor pa zadevajo
delo zbora v odnosu na Izvršni svet, oziroma v odnosu na upravni, aparat.
Najbrž je dveletno ali. štiriletno obdobje, saj so nekateri poslanci že 4 leta
v tem zboru, dokaj dolgo in se. da pač potegniti neke sklepe o takšnem medsebojnem delovanju in medsebojni povezavi. Hkrati je možno ugotoviti tudi neke
zaključke, da bi se lahko v prihodnje izognili vsemi spodrsljajem in nevšečnostim,
ki so tudi spremljali dosedanje delo zboira.
Ob pomebnejših stvari, ki so spremljale delo- našega zbora in seveda tudi
»pogrevale« relacijo med zborom in Izvršnim svetom oziroma upravnimi in
drugimi organi, bi opozoril predvsem na premajhno mero* reševanja in upoštevanja različnih sklepov in priporočil, kar je verjetno za delovanje našega zbora
bolj očitno, kot za 'delo drugih zborov. Možno je namreč, da se nekateri predlogi
in nekatere sugestije, da ne rečem konkretno samo sklepi, ki so bili dani na
našem zboru in tudi, na odborih, niso upoštevali . in niso bili sprejeti zato,
ker so bili morda dani si premajhno argumentacijo', s premalo upornostjo,
dokazovanjem in upravičenostjo', marveč morda tudi zaradi prehitrega postopka
itd. ali pa iz kakšnih drugih razlogov. Ce je to tako, potem pogrešam večkrat
nasprotno argumentacijo oziroma nasprotno mnenje, da se pač tak in tak
predlog ali, taka in taka sugestija ni mogla upoštevati, ali se ni upoštevala
zaradi nekih drugih argumetnov. Ne spomnim se veliko takih primerov, da bi
kdorkoli pred zborom pojasnil, da se neki predlogi niso mogli realizirati ali
niiso mogli upoštevati zaradi tega, ker je poslanec zbora morda prehitro predlagal nek sklep, ali neke sugestije.
Opozoril bi na stvari, ki so navedene v poročilu našega stalnega odbora.
Gre za obljube, ki so bile dane ob sprejemanju, prispevne stopnje. Nadalje
gre za mnoge sklepe in za mnoga stališča, ki ji,h je zbor doslej predlagal, pa
niso' 'bila realizirana, oziroma se niso v zadostni meri upoštevala. To je izvajanje akcijskega programa. Dalje nenehne pripombe za področje socialnega
varstva, za varstvo* otrok, za kapacitete za zdravljenje alkoholikov in drugih
kategorij prebivalstva, za izvajanje priporočila našega zbora O' klimatskem
zdravljenje itd. Gre torej za stvari, ki so navedene v poročilu odbora. Vendar
ne gre samo za tovrstne sklepe, ali tovrstne pripombe. Menim, da bi bik> v
prihodnje zelo prav, če bi upravni organi, to je Izvršni svet in vsi drugi
upoštevali tudi mnoge druge pripombe, ki SO' dobro argumentirane in jih pretehtali, če tudi ne gre za sklep zbora, marveč samo za posamezne pripombe
oziroma nosamezne sugestije in predloge. Mislim, da vse to doslej ni bilo vedno
upoštevano v zadostni meri.
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Na našem zboru je bilo doslej danih zelo veliko- takih sugestij, ki, pa so
bile v p-rVem trenutku zelo napačno ocenjene. Opozoril bi ob tej priliki samo
na razpravo-, ki smo jo imeli približno pred -dvema letoma, in sicer o- položaju
oziroma skrbi, za borce glede njihovega upokojev-a-nja. Tedaj smo ugotovili, da
je način upokojevanja borcev pravzaprav slaba usluga tako socialnemu zavarovanju, kot tudi borcem samim. Gre za poseg, ki nikakor ni v skladu s skrbjo
za borce. Spomnim se, da so bile takrat te pripombe sicer z-elo dobronamerno
izrečene, vendar smo- skoraj dve leti čakali, da smo spet slišali te iste pripombe,
ker so bile izrečene tudi na Republiškem zboru in tu-di na -drugih -mestih. Celo
predsednik republike je ponovil v svO-jih govorih, -da so dobile veljavo-, kakršno
smo- želeli že takrat.
Takih pripomb je bilo verjetno v zboru precej. Vprašanje je samo, če
so bile pravilno vrednotene in koriščen-e kot spodbuda za -delo- ostalih zborov.
Drugo, na kar bi h-otel opozoriti, je nezadostna podpora, ali nezadovoljiva
in nezado-s-tna usklajenost v različnih prizadevanjih s političnimi organizacijami
in samoupravnimi -organi,. To ne ziadeva Izvršnega sveta, marveč gre za u-sklaje-no-st različnih akcij, pri katerih bi motrali biti res vsi enotni in to -ne samo
skupščina, marveč tudi različni politični forumi, različni forumi samoupravnih
organov itd. Najbrž ni malo primerov iz naše skupščinske prakse, da se v
dejstvih in posledicah odločitev razhajamo- s politično- deklariranimi in obljubljenimi o-ziroma zaželenimi cilji naših prizadevanj. Najbrž j-e na področju zdravstva, socialnega varstva in socialnega zavarovanja bilo takih možnosti v zadnjih
dveh letih precej več kot jih je morda na drugih področjih.
Vsa naša prizadevanja, sloneča na poštenem hotenju ter izražena v programih, resolucijah in deklaracijah različnih političnih forumov, ohranjajo- izrazito pozitiven odnos do zdravja in socialnega varstva vseh -državljanov. V
konkretnih aktih pri izvajanju te politike pa se nemalokrat zgodi, -da se napredno
in pozitivno reformno prizadevanje ovrednoti ko-t dejanje ali odločitev, ki v
resnici v svojih posledicah nima nič skupnega niti s sprejeto politično odločitvijo niti z našimi skupnimi, -družbenimi cilji, pa tudi ne z reformo.
Na tem mestu bi hot-el omeniti le nekatere konkretne pripombe, mnenja,
zagotovila in trditve, ki Smo jih slišali ob začetku izvajanja prvih aktov reforme.
Vse nam je bilo- razumljivo, da terja reforma mnoge spremembe. Takrat smo- v
vseh -deklaracijah in na vseh mestih trdili, -da ne bodo- ti akti prizadeli zdravstvenega in socialnega varstva našega prebivalstva oziroma, da ne b-cd-o bistveno
vplivali na -družbeni standard delovnih ljudi. Če mislimo, -da smo te obljube,
takrat deklarirane v resolucijah, resnično realizirali, potem slabo ocenjujemo
situacijo ozir-oma pred njo zapiram-o- oči.
Ne bi se hotel na tem mestu spuščati, v to, v kolikšni meri srno dosegli
stabilizacijo v -ocenah, kaj smo štorih na področju osebnega standarda in v
kolikšni meri je ta porasel od prvih aktov reforme. Toda, če imam pred očmi
družbeni standard, se pravi tisti standard, ki so ga -občani deležni, preko skupne
po-rabe vseh vrs-t, potem menim, da smo krepko naza-do-vali in da smo dokaj
več -daleč cd tistega, kar smo prvotno hoteli doseči oziroma, kar smo obljubljali.
Zato ni nič čudnega, če -se zaradi takega razkoraka pojavljajo poznejša negodovanja, po-znejši nesporazumi iin kritizerstvo, -ali celo namigovanja na dvoličnost.
V resnici namreč govorimo eno, pozneje pa se pokaže -drugo. Temu jasno sledi
ne le negodovanje tistih, ki so prizadeti, marveč tudi poznejše spotike na relaciji
političnih forumov, različnih forumov družbenih organov in seveda tudi negodovanja v našem zboru nasproti Izvršnemu svetu in upravnim organom. Ce
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se skušamo vživeti v trenutno stanje, ki mu ne vidimo jasnejših obzorij, o
otroškem varstvu, o socialnem varstvu, posebno ostarelih in onemoglih, o
možnosti zdravljenja in rehabilitacije in duševno prizadete mladine, o socialnem
zavarovanju, o zdravstvenem varstvu itd., potem skušamo vsiliti nekatere predloge, ki se nam ponujajo za prihodnost na tem področju, ali pa skušamo oceniti
rezultate in sadove, ki jih ne bomo pobirali letos, marveč vrsto let v prihodnosti,
če bomo šli po tej poti naprej. Hkrati, bomo lahko tudi ovrednotili škodo, ki jo
prizadevamo tako zdravju kot tudi produktivnosti, gospodarnosti in končno
še politično. Videli bomo, da povzroča to civilno pravo s tako neusklajeno akcijo
na nekaterih področjih samo veliko škodo. Nehote se človek vpraša, kje so
vzroki za takšne razkorake in zakaj prihajamo tako pogosto v situacijo, da
sprejete sklepe na katerem koli forumu; ne samo tu v ziboru, marveč tudi drugod,
ne moremo v celoti realizirati, oziroma da ti sklepi nimajo najširše podpore ne
samo v strokovnih krogih ah upravnih organih, marveč tudi ne med najširšim
prebivalstvom. Moramo pač priznati, da v mnogih odločitvah nismo našli podpore niti v družbeno-političnih organizacijah, ki naj bi se zavzele za njihovo
realizacijo, marveč so bili mnogi sklepi že v kali obsojeni na pozabo ah pa na
različne možnosti obstajanja. Verjetno je razlogov za to precej, vendar je najpomembnejši prav pomanjkanje utemeljene in od najširših krogov že sprejete
odtočitve za realizacijo določenih akcij. Se pravi odločitve, ki naj bi bila enotna
na vseh forumih, preden se gre z njo pred družbeno oceno in pred družbeno
odločitev.
Izmed mnogih primerov za podkrepitev te navedbe bi, vzel tistega, ki smo
ga deklarirali kot prenos družbene na osebno potrošnjo. Kolikor spremljam in
sledim družbenim dogovorom in družbenim odločitvam na različnih mestih,
menim, da se še vedno nismo dogovorili, in da še vedno poslanci nimamo in
tudi ne drugi povsem jasnih mnenj, da smo se dejansko družbeno odločili za to,
ker je to najbolj koristno* in da bomo počasi v celoti prenašali v čedalje večjem
obsegu tako imenovano družbeno potrošnjo na osebno.
Povsem se strinjam s tako odločitvijo, kadar gre, denimo, za neke materialne dobrine. Toda, kadar gre za dobrine, za katerih pridobitev ni zadostne
individualne stimulacije ah občutka potrebe po njihovem koriščenju, kot je
npr. celotna preventiva v zdravstvu, večji del socialnega varstva in tako naprej,
potem je diferenciacija na bogate in na revne škodljiva za vsako družbo in
nesmisel za našo ureditev. Najbrž zaradi tega, ker si nismo povsem enotni v
tem, da je prenos družbene na osebno potrošnjo tudi na teh področjih najboljša rešitev, ali pa nismo postavili ne samo v skupščini, marveč tudi drugod
točno začrtane meje, do kje naj gre ta prenos. Prihajamo svet v situacijo, da ne
moremo uresničiti nekaterih zamisli,, oziroma, da se pozneje rojevajo spet novi
akti in ukrepi, ki v resnici ne krepijo situacijo zaradi take odločitve.
Z doslednim izvajanjem načel v prenosu družbene na osebno potrošnjo na
našem področju gremo pravzaprav v podiranje koncepta zdravstveno-soeialnega
varstva, vsekakor pa v negacijo vseh uspehov in odrekanja pravilnosti dosedanjih konceptov. Tak korak pa si lahko privošči le skupnost, v kateri so
družbeni cilji podrejeni osebnim in kjer so le materialne dobrine vredne borbe
za obstoj. Kako daleč je taka miselnost od naše miselnosti, najbrž ni težko
oceniti.
Vsi akti, ki jih sicer označujemo kot revolucionarne in reformne, in ki
podpirajo zamisel o prenosu uporabe, med katero vsekakor sodi zmanjševanje
prispevne stopnje brez sočasnih ostalih ukrepov in uporabe participacije v
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sedanji obliki, gremo mimo resnice, da smo skupnost, v kateri je še nešteto
zdravstvenih in socialnih problemov, ki jih poraja življenje iz dneva v dan.
Takih primerov bo v sedanjem pojmovanju in v ukrepih lahko samo več in
ne manj. Daleč je seveda od tega, da se z materialnimi dobrinami in z rastjo
osebnega standarda sam po sebi rešuje tudi kompleks socialnih in zdravstvenovarstvenih vprašanj. Tako mnenje ima lahko samo laik, ki istoveti zdravstveno
varstvo z zbiranjem zelišč ali padarstvom.
S tem primerom sem samo želel opozoriti na pomen družbenih odločitev, ki
naj jim sledijo potem številni akti in realizacije. Menim, da se tako> lahko
izognemo deviacijam, ki, smo jim sicer bili priče v našem dosedanjem delovanju na različnih mestih.
Končno bi hotel omeniti še nek pojav, ki našemu zboru najbrž ni toliko
koristil, in ki je mogoče celo zmanjševal možnosti delovanja. To je napačna
ocena, ali mogoče celo politično škodljiva ocena prizadevanj in delovanja posameznikov v odboru oziroma v zboru
V mislih imam namreč dokaj znano in vsekakor škodljivo in neargumentirano samovoljno oceno, s katero se skuša zmanjšati pomen odločitev tega
zbora ali prizadevanja posameznikov. Gre namreč za oceno, da je ta zbor morda
v nekem smiislu cehovski, da vidi le interese svoje stroke ali svojega ožjega
področja, in sicer predvsem materialne interese posameznikov na svojem področju, da zbor sestavljajo politično nerazgledani in v svojo^ stroko zaverovani
ljudje itd., itd. Mi, žal v našem dosedanjem delu nismo imeli dovolj možnosti,
da bi razvijali, dialoge, da bi branili različna stališča in podobno. Enkrat je
bila ta priložnost in še takrat ni šlo za dialog, marveč za razpravo, ki bi lahko,
če bi se tako razvijala, peljala še v ostrejše klesanje mnenj. Ni bilo prilike
izpodbijati, argumente z argumenti in zato je najbrž taka ocena površna in-zgrešena. Se bolj pa je presenetljiva ta ocena, kadar gre za obravnavanje področij,
za katere je nujno ne samo strokovno znanje, marveč tudi temeljita politična
razgledanost. Večkrat se vprašam, s kakšno pravico ši kdorkoli že lasti odrekati politične in družbene kvalitete nekomu, do včeraj lahko tudi politi,čnemu
delavcu samo zato, ker je pač uporabil še neko dodatno šolanje, oziroma je
opravil še šolanje v neki ožji stroki in zaključil fakulteto. Po kakšni logiki je v
tem procesu preoblikovanja osebnosti upadla družbena in politična vrednost
takega posameznika in nasprotno, po kakšni logiki pridobiva drugi, ki te poti
ni opravil, družbeno veljavo in družbeno korist. Na ta vprašanja si ne znam
odgovoriti in me precej motijo, kadar gre za oceno posameznika ali zbora. Take
ocene, ne morda javne, smo slišali v tem smislu še bolj na drugih mestih in v
drugačnih oblikah, kar me na vsak način moti. Mislim ne le na to oceno, marveč
tudi na iskanje druge vrednosti, oziroma drugačnega stališča kot ga imajo poslanci zbora. To spet govori o podcenjevanju vrednosti zbora in o iskanju
resnice v neki ožji skupini ljudi, kot je npr. organizacija sestankov samo s
posameznimi, ožjimi skupinami. Mnenja teh se potem vrednotijo kot mnenja
zdravstvene službe. Mislim, da je to bilo in da je to zgrešeno.
Se nekaj bi želel omeniti v tej zadnji razpravi v sedanjem sestavu, in sicer
o sestavi našega zbora. Nisem niti poklican niti, se čutim sposobnega, da bi dal
kakršnokoli oceno, toda osebno me moti, oe se v takšni situaciji in ob tolikšni
problematiki srečujemo z ljudmi, ki, sicer prihajajo na seje, so pa bili vso dobo
dveh ali štirih let več ali mani tiho. Kadar gre za poslance, ki mogoče določenih
področij ne poznajo, m)e to ne moti; toda večkrat sem opazoval ljudi, ki so v
življenjski praksi odgovorni za določena področja, vendar v skupščinskem živ-
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ljenju niso dajali pojasnil, marveč so nezainteresirano prehajali mimo vsega,
kar se je govorilo v skupščini. Tak odnos se mi ne zdi pošten. To' velja tako
za poslance kot tudi za druge predstavnike, ki prihajajo na sejo zbora, velja za
vabljene goste itd., ki so imeli glede na svoj (družbeni položaj priliko povedati
svoja mnenja. SedeH so po klopeh tako, kot <da jih vse skupaj nič ne briga,
čeprav bi morali prav ti dajati odgovore in pojasnila.
Naš zbor čaka v naslednjem sklicu še mnogo zelo odgovornih nalog. Menim,
da bo zboru, in seveda tudi ljudem, ki'jih zastopamo, samo v korist, če se teh in
takih pomanjkljivosti v bodočem delu otresemo. Dati zboru tisto veljavo, ki
jo zasluži, zaostriti odgovornost za svoje delo tako med .poslanci kot tudi pri
izvršilnih in strokovnih ter drugih organih, na katere se sklepi nanašajo, bo
mogoče le v primerih, če ibomo v naših prizadevanjih vedno iskali družbene
odločitve, ki bodo slonele na enakem hotenju vseh političnih in samoupravnih
institucij. Tedaj bomo prepričani, da so naši sklepi res družbeno< koristni in zato
za večino tudi sprejemljivi.
Predsednik dr. Ruža Se g edin: Besedo ima republiški sekretar za
zdravstvo^ in socialno varstvo Stane Šelih.
Stane Selih: Želel bi reči nekaj besed glede na razpravo' poslanca
dr. Bunte, ki se je spotaknil ob' mene in ob upravni organ. Iz njegove razprave
bi zaključil, da pač upravni organ, ki mu načelujem, čestokrat ni izvrševal sklepov, ki ste jih izoblikovali v skupščini. Čeprav moram reči, da sem se v zadnjem
času zelo navadil, da letijo strelice na ta upravni organ, me to niti toliko ne
moti, saj živimo v dobi, ko v naši domovini izvajamo gospodarsko reformo, kar
potegne za seboj včasih tudi kirurške posege. Jasno je, da taka konfrontacija
čestokrat opredeljuje določene stvari in odmerja, če hočete, tudi taka sredstva,
ki predstavljajo problem za zagotavljanje tega, kar smo navajeni ali pa za
zagotavljanje tistega, kar si želimo.
Rad bi, ne da bi opravičeval upravni organ za zdravstvo', povedal, da se
strinjam s tem, da marsičesa nismo' naredili. V tej zvezi bi rad povedal, da
čestokrat kljub naši nesposobnosti nismo imeli opore pri izvrševanju določenih
nalog. Čestokrat se nas je postavljalo na »'stranski tir«, ali pa se nam je očitalo,
da se vtikamo v stvari, ki ne sodijo' v našo' pristojnost.
Primer: poslali smo skupščini poročilo o izvrševanju vaših stališč in priporočil za vso mandatno dobo. Na žalost tega poročila niste prejeli, da bi ga
lahko analizirali. Ker tega ni bilo, sem bil kriv jaz in tudi tisk me je od časa
do časa napadel. In ker tega poročila niste prejeli, ponovno predlagam, da vsaj
v naslednji mandatni dobi proučite Vo poročilo in ocenite naše delo.
Drugi očitek je padel na zdravilišča in, da nismo naredili doma za alkoholike. Mi smo prišli s konkretnimi predlogi glede preusmeritve določenih zdravstvenih kapacitet. Čeprav nismo dobili podpore strokovnega .organa glede teh
stvari, smo še naprej vztrajali, saj smo bili globoko prepričani, da je večina
zdravstvenih delavcev za take solucije. Veste, da smo na takšne težave naleteli
glede bolnišnice v Črni in da samlo se bolj angažirah kot bi to' bila naloga našega
upravnega organa.
Nadalje se postavlja vprašanje akcijskega programa. Glede njega ni toliko
krivda našega sekretariata, da določene naloge niso bile opravljene. Spomnil bi
samo na diskusijo v tem zboru, da akcijskega programa ni mogoče izpeljati pri
tako ohlapnih predpisih kot jih imamo. Vi sami ste prišli do tega zaključka
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in danes boste razpravljali o zakonu, ki naj reši ex lege določene stvari, nekatere p<a postavi tako, da bo možno izpeljati te družbene dogovore.
V skupščini je bilo oestokrat kritizirano, kaj je z Ljubljano, da ne pride
do sklepanja pogodb in. da se stvari ne uredijo. Danes smo pred močnimi, očitki,
češ, zakaj si prisvajamo in neposredno pripravljamo material za sklenitev pogodb. Vem, da to ni prav, vendar mislim, da to delamo z željo in z občutkom
dolžnosti, da bi tudi v Ljubljani stvari objektivizirali in pripeljali do konca.
Globoko smo prepričani, da tudi v Ljubljani ne sme biti. problema, saj je
za 20'% več sredstev kot kjerkoli v Sloveniji,'čeprav drugod ne opažamo takih
problemov. Zato sami pripravljamo predloge, čeprav nas nekateri zaradi tega
dem-agoško napadajo.
Očitek pada verjetno tudi name od takrat, ko smo se pogovarjali o 5%
stopnji. Rad bi spomnil, da smo imeli o vseh teh predlogih jasno stališče, da
je treba uvesti za toliko in toliko milijard participacije. Tedaj nismo dobili
podpore. Tovariš poslanec dr. Bunta je bil z menoj na televiziji, kjer je odklanjal kakršnokoli participacijo in televizija ni niti dovolila, da bi mu odgovoril, marveč sem. ostal tam kot vpijoči v puščaid, ne da bi mogel navesti
argumente za uvedbo participacije. Moram znova ponoviti, da če smo limitirali
stopnjo, smo na drugi strani s predpisi odprli možnosti, da uporabniki zdravstvenih storitev lahko glede na svoje zmogljivosti isoparticipirajo. Če imamo
take kapacitete zdravstvene službe, da nudijo lahko več zdravstvenega varstva
kot smo' ga sposobni, zagotoviti s splošno potrošnjo.
Strinjam se z razmišljanji tovariša poslanca dr. Bunte, da je mnogo- stvari,
ki bi jih bilo treba ponovno proučiti in da so mnoge Stvari, ki ustvarjajo- nezadovoljstvo med zdravstvenimi delavci. Vendar se mi zdi, da bi, le morali imeti
za vse to le več podpore pri našem delu.
Nočem se s tem., kar sem povedal, opravičevati; nosim polno odgovornost in
se zavedam, da je bilo marsikaj pravilno izrečenega na moje ime, glede mojih
sodelavcev na sekretariatu pa, če že analiziramo i,n iščemo krivca, je prav, da
skušamo konfrontirati in poiskati določene krivce tudi -drugod. Zavedam se, da
je zelo težka situacija na področju zdravstva, in da se skušajo zdravstveni
delavci z velikim prizadevanjem vključiti, v gospodarsko ref-ormo>. Vem, da je
vsako omejevanje na tem področju, zelo nepopularno in da daje velike možnosti
postavljati določene stvari drugače, kot to zahtevajo dejstva.
Predsednik dr. Ruža Se g edin': Tov, ariši dovolite, da se tudi jaz
vključim v razpravo o poročilu Izvršnega sveta in v diskusijo, ki je doslej' tekla
o tem poročilu.
Področje dela našega zbora ie zelo občutljivo- področje družbene -dejavnosti.
Zato je seveda razumljivo, da. je zaostrevanje določenih problemov, ki jih je
gospodarska reforma še v večji meri potencirala, razlog, ki izziva tako delavce,
ki delajo' na tem področju, kot tudi naš zbor, kjer smo predstavniki, takih -delovnih organizacij, določeno nestrpnost in dostikrat neprimerno kritično oceno'o
delovanju vseh tistih organov in tudi našega zbora, ki so- po svoji instituciji,
ki jo predstavljajo, odgovorni za reševanje problemov s tega področja.
Mislim, da ne more in-ne sme biti razlog, da bi se razprava.o poročilu Izvršnega sveta na našem zboru usmerila na kakršenkoli osebni napada na eno ali
drugo -osebo-, ki je ali, ni danes prisotna na seji zsbora. Kljub morda ostri besedi
enega in drugega govornika je vendarle v bistvu prišla do izraža v vseh dosedanjih razpravah in tudi v današnji, težnja, da bi se mnoga pereča vprašanja, ki so
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bistveni element želja vsakega našega občana, reševala čimbolj uspešno. Ni
razloga, da bi se usmerile naše nadaljnje razprave v smer, v katero jo, mislim, ni
želel izpeljati niti prvi niti drugi, govornik.
Vendar mislim — in to je poudaril tudi naš zbor — pravilna prizadevanja Izvršnega sveta za reševanje problemov, ki zadevajo naše področje. Prav
tako tudi uspešnost dela Izvršnega sveta in upravnih organov, in če hočete,
tudi našega zbora. Seveda ta prizadevanja niso bila omejevana ali otežkočena
zaradi tega, ker ni bilo hotenj za urejanje teh vprašanj, na drugi strani pa tudi
doba delovanja našega zbora in Izvršnega sveta ne preneha z današnjim zasedanjem.. Kontinuiranost dela 'Skupščine in s tem tudi našega zbora zagotavlja,
da bodo mnoga vprašanja, o katerih naš zbor sploh ni razpravljal, predmet
razprav, odločitev, sklepov in normativnih aktov bodočega delovanja Skupščine
kot celote in seveda tudi našega zbora. Zato mislim, -da pri oceni dela našega
zbora ne bi smeli izsgubiti izpred oči prav to dejstvo. Permanentno delovanje
Skupščine z odhodom polovice poslancev zaradi, rotacije ne bo izgubilo na svoji
učinkovitosti in to hkrati ne pomeni tudi zastoj pri reševanju problemov, ki
so in ki bodo |še nastajali. Izvajanje gospodarske reforme bo marsikdaj morda
še bolj zaostrovalo ta vprašanja kot jih je že doslej.
iS tem ne želim omejevati razprave o poročilu Izvršnega sveta. Prosim, kdo
želi razpravljati?
Majda Gaspari: Povedala bi rada nekaj svojih lastnih misli glede
na razpravo poslanca idr. Bunte, ki se na nek način odraža tudi v poročilu
odbora, češ da Izvršni svet ni izvršil obljube, ki, jo je dal takrat, ko smo razpravljali dn sklepah o zakonu o prispevnih stopnjah za zdravstveno1 zavarovanje za
leto 1967.
Mislim^ da je že taka interpretacija problema, da lahko Izvršni svet da
obljubo in da jo (izpolni ali noče izpolniti, v bistvu v nasprotju s samoupravnim
sistemom, ki ga gradimo in na osnovi katerega gradimo seveda tudi vse odločitve o urejanju določenih konkretnih problemov iz našega družbenega življenja. Mislim, da Izvršni, svet nima možnosti in jih nikoli ne bo imel, da bi
glede tega dajal lahko kakšne obljube. Njegova funkcija je predvsem v tem,
da izvaja politiko, ki jo določa skupščina, oziroma da s svojo argumentacijo in
predlogi daje osnovo za sprejem take politike. Mislim, da se je tudi v primeru
razprave o odrejanju prispevne stopnje za leto 1967 postavljalo samo to kot
vprašanje in se je samo v tem smislu kazala in izvajala funkcija Izvršnega sveta.
Rada bi vas opozorila, ker se v javnosti in tudi v tisku ter na raznih
sestankih stvari tako interpretirajo, da je Izvršni svet konkretno predložil
predlog za stopnjo v višini 6 %> i n da je takrat imel argumente na osnovi
predpisov, ki so bili sprejeti lani v Zvezni skupščini. Kasneje je zaradi določenih premikov, ki jih je povzročila gospodarska reforma, prišlo do drugačnih odločitev zvezne skupščine. Glede na te odločitve ni več Izvršni svet,
marveč skupščinski odbor predlagal drugačen predlog, in sicer predlog za 5 %
prispevno stopnjo, ki sta jo oba zbora nato sprejela.
Mislim., da je treba vse te elemente in konsekvence upoštevati tudi takrat,
ko se kritizira ah ocenjuje delo takega organa kot je Izvršni svet.
Mi srno se več kot zavedali, da je prišlo tako pri stopnji 6 % in še bolj
pri stopnji 5 fl/o do zaostritve v financiranju zdravstvenega varstva. Zaradi
tega je bilo treba seveda tudi, z iniciativo Izvršnega sveta hitreje podvzeti
nekatere ukrepe, ki naj omogočijo to, kar je bilo v razpravi takrat tudi poudar-
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j eno, skratka ukrepe, ki naj omogočijo, da bomo lahko uskladili potrošnjo na
področju zdravstvenega varstva z možnostmi, ki so v okvirih prizadevanj v
zvezi z gospodarsko reformo. Vendarle moram opozoriti, da so bili, zdravstveno
varstvo in problemi socialnega zavarovanja vprašanja, ki so bila lani najbolj
pogosto na sejah Izvršnega sveta.
"Vse leto in tudi po sprejemu zakona, o katerem sem govorila, je bilo zlasti
v prvih mesecih letošnjega leta več razgovorov in sestankov, ki so se nanašali
na ta vprašanjai. Tako se mi torej zdi, da je na nek način resnično enostranska
ocena, da Izvršni svet ni opravljal ustrezno svoje naloge glede na probleme,
ki so se pojavljali, na tem področju. Vsa ta vprašanja so bila pogojena v bistvu
z našimi splošnimi družbenoekonomskimi odločitvami od Zvezne skupščine
navzdol.
Mi smo se v letošnjem letu, kar je tovariš sekretar posebej poudaril, konkretno ukvarjali, tudi s problemom financiranja zdravstvenega varstva na
ljubljanskem območju, ker vemo, da je to območje veliko, in da akumulira
največ sredstev na zavarovanca. Tu smo imeli vsa leta nazaj največje probleme
v zvezi s sklepanjem pogodb. Zaradi tega smo se odločili, da se v tem primeru
Izvršni svet direktno angažira in je imenoval komisijo, ki jo je vodil tovariš
sekretar. To zaradi tega, da bi prišlo do konkretnih sklepov predvsem tudi
zaradi nedelavnosti tako medobčinskega zdravstvenega centra kot tudi komunalnega zavoda za socialno zavarovanje. Ti predlogi, so bih izdelani in lahko
ste razbrali iz časopisa, da so bili uradno predloženi komunalni skupnosti. V
te predloge je bilo vloženega zelo veliko truda. Imeli smo sedem aji osem
razgovorov s predstavniki vseh tistih institucij, ki jih zadevajo ti predlogi.
Lahko trdim, da gre za predlog, ki pomeni korak naprej v financiranju zdravstvenega varstva v novih okoliščinah. Zdi se mi, da je vendarle treba upoštevati vsa ta dejstva, treba je upoštevati, da smo se zelo angažirali tudi, pri
pripravi zakona o organizaciji zdravstvene službe in tudi pri nekaterih konkretnih nalogah iz akcijskega programa, ki pa so se bolj ali manj uspešno
realizirale ne zaradi nedelavnosti Izvršnega sveta, marveč zaradi takega ali
drugačnega odnosa do teh vprašanj s strani posameznih samoupravnih in
strokovnih organov.
Ce bi hoteli realno oceniti, kako in kakšen tok so zavzela dogajanja po
sprejemu zakona o zgornji meji, do katere se lahko zbirajo sredstva za zdravstveno zavarovanje, se mi zdi, da bi bi,lo treba analizirati več elementov, da bi
lahko dobili pravo sliko o tem, koliko je bilo dela Izvršnega sveta ustrezno ali
neustrezno. S tem ne mislim opravičevati Izvršnega sveta, saj vsakdo, ki dela,
dela tudi napake. Vendar menim, da je najmanj mogoče sprejeti na znanje
dejstvo, da Izvršni svet ni dovolj delal, saj je bilo prav temu vprašanju v
minulem letu posvečenih želo veliko sestankov in razprav.
(Nemogoče se je sprijazniti s statičnim jemanjem družbenih procesov,
kar bi lahko povzeli iz debate tovariša/ dr. Bunte. Mislim, da je le treba
ugotoviti, da se je ta zbor in tudi Izvršni svet, ki mu sedaj poteka mandatna doba, znašel v tem štiriletnem obdobju pred nalogo, ki je izjemna in
na nek način tudi revolucionarna in zgodovinska za naš celoten razvoj. To
je pred gospodarsko reformo, ki, je sredi te mandatne dobe terjala preverjanje
vseh naših dotedanjih stališč iz novih postavk. 2e samo to dejstvo, da smo se
odločili za izvajanje gospodarske in 'družbene reforme, je postavilo skoraj vse
naše dotakratne odločitve pred novo presojo, v kolikšni meri še ustrezajo in
v kolikšni meri jih je treba spremeniti zato, da ne bi z njimi zavirali tok
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družbene reforme. .Mislim, da se je to dejstvo v veliki meri odražalo tudi na
celotni problematiki socialno-zdravstvenega področja. Tu so bile v preteklosti
najbolj značilne take tendence razvoja, ki so kazale, da porabljamo več kot
ustvarimo in da tudi z ustvarjenimi, sredstvi ne pospešujemo kvaliteto, marveč mnogokrat tudi v ibistvu ekstenzivno delujemo, s čimer zmanjšujemo učinkovitost družbenih naložb. Ti dve osnovni predpostavki sta seveda terjali, da
preverimo vsa naša stališča in naše dokumente in/da jih začenjamo tudi spreminjati,. Zaradi tega se mi zdi, da ni mogoče .trditi, da gre za stališča, ki jih
nismo dosledno izvajali. Gre namreč predvsem za to, da smo morali stališča
prirejati novim družbenoekonomskim razmeram in na teh predpostavkah
graditi nova stališča, jih modificirati i,n usklajevati s procesom, ki ga nakazuje
reforma.
Menim, da tudi ni upravičen pesimizem glede tega, da nimamo možnosti za urejanje problemov otroškega Varstva, socialnega varstva in tako
naprej. To bi veljalo- samo v primeru, če bi bili prepričani, da je urejanje vseh teh
vprašanj odvisno izključno od države in zakonov, ki jih sprejemajo skupščinski
organi. V bistvu gre pri nas za to, da je treba odgovornost do teh vprašanj iz
dneva v dan bolj zaostrovati' v samoupravnih organih in graditi neko novo
prakso in odgovornost do teh nalog. Seveda je treba; temu ustrezno tudi
angažirati materialna sredstva, s katerimi iz dneva v 'dan v večji meri razpolagamo konkretno in neposredno v samoupravnih organih. Torej ne gre več za
bolj ali manj humano državo, marveč gre za to, da v bistvu razpolagamo z več
kot s 60 °/o ustvarjenega nacionalnega dohodka neposredno v samoupravnih
organih. Gre za to, do kolikšne mere smo osveščeni, da v tej situaciji odločamo
tako ali drugače o urejanju konkretnih vprašanj iž našega življenja. Mislim,
da je le tak pogled lahko stimulativen in nam lahko tudi jutri prinese večje
rezultate tako pri urejanju otroškega Varstva kot tudi socialnega in zdravstvenega varstva.
Dobili bomo vsak čas pooblastilo od Zvezne skupščine, da si otroško varstvo
in otroški dodatek uredimo po svoje. Torej bomo postavljeni pred dejstvo, da
bomo morali izpričati to svojo samoupravljalsko zavest in spoznanje o tem, kako
in na kakšen način urejati, ta vprašanja.
Menim, da bi morali vso. našo aktivnost usmerjati v to smer, ida si na eni
strani priborimo čim več pooblastil za tako samostojno urejanje. Seveda pa s
temi pooblastili prevzemamo zelo velike odgovornosti, ki, se jih moramo zavedati in v skladu z njimi graditi neko novo samoupravljalsko prakso pri urejanju
teh vprašanj.
Mislim, da v vseh stvareh resnično; obstojajo še razne dileme. Ob sprejemanju konkretnih dokumentov in urejanju konkretnih vprašanj bomo morali,
stvari razčiščevati. Osnovna smer je jasno postavljena z našimi družbenimi
dokumenti in glede nje ne more biti več nobenih nihanj. Gre predvsem, za
ustrezno aplikacijo teh konkretnih stvari v naši vsakdanji praksi.
Hotela sem vas samo opozoriti na specifično obdobje, v, katerem smo se
znašli, in ki je samo po sebi terjalo neenakomerno,, počasno izvajanje konkretnih
nalog. Preverjanje vseh, naših dotakratnih stališč pa se včasih lahko' razume
kot odstopanje od nekih deklaracij, ki, smo jih zapisali, ne pa izvajali.
Če bi hoteli vsemu skupaj dati res pravo realistično oceno, bi se morali
temeljito lotiti analiz vsega našega dej-stvovanja po reformi. Sele na tej osnovi
bi potem lahko pravilno ovrednotili delo tako skupščinskih organov kot tudi
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tistih organov, ki so morali na osnovi odločitev skupščinskih organov izvajati
določene konkretne naloge.
Predsednik dr. Ruža Še g edin: Besedo ima poslanec Miro Vesel.
Miro Vesel: Želel bi, se oglasiti v zvezi z razpravo o poročilu, zlasti pa
v zvezi z dosedanjo .diskusijo. Zdi se mi, da ne gre zdaj za to, da bi ocenjevali
delo ali ne delo skupščine, Izvršnega sveta, sekretariata, ali celo posameznika,
marveč so bile dane pripombe bolj z željo in v smeri, da bi se stvari v prihodnje izboljšale. Mislim, da gre za mnogo pomembnejše zadeve, kot je kritika
letnega poročila izvršnega sveta, da gre za to, s skupščinskim sistemom, s to
obliko demokratičnega udejstvovanja predstavnikov delovnih organizacij gradimo oziroma dopolnjujemo naš upravni in politični sistem. Tega dejstva ne
bi smeli pozabiti. Zdi se mi, da tako polemično 'diskutiramo vsa leta in obravnavamo ter kritiziramo in uspešno ali neuspešno izpodbijamo z argumenti ali
brez argumentov. Td pomeni, da je demokratičen sistem pripeljal do take
stopnje, da bo moral sleherni, ki bo predlagal kakršenkoli gospodarski ali
družbeni ukrep, računati s tem, da je demokracija precej težja stvar kot nek
okorel birokratski sistem. Moral bo prenašati in sprejemati pripombe, kritike
in tudi predloge z mnogo večjo strpnostjo, kot smo jo navajeni v birokratskem
sistemu. Zato bi apeliral na posamezne diskutante, da razprave o sistemu dela
izvršnega sveta ali sekretariata ne jemljejo osebno, temveč, da z večjo strpnostjo skušajo prispevati k dopolnitvi celotnega sistema. Upoštevati moramo,
da so poslanci te mandatne dobe delovali v času, ko smo podvzeli vrsto gospodarskih, družbenih in zlasti organizacijskih ukrepov v smeri, demokratizacije
naše družbe. Rezultat takih nastopov je prav gotovo uvajanje demokratičnega
sistema, ki še nima izforušenih vseh poti in možnosti ter variant. Zaradi tega
bi bila sleherna nestrpnost v takih dialogih, po mojem mnenju, ne samo nedopustna, temveč tudi, škodljiva. Mislim, da ne bi bilo prav, če bi kritično obravnavali samo poročila izvršnega sveta, marveč bi lahko tudi kritično ugotovili
naš ne dovolj kritičen pristop k problemom. Moram reči, da smo počasi spoznavali, da nas gospodarska reforma postavlja v neko drugo vlogo. Na eni strani
terjamo, kot smo navajeni, da nam s sistemom javne zdravstvene službe zagotovi, neka imaginarna družba vse in bi radi izpeljali to še naprej, na drugi strani
pa se bo treba mnogo bolj temeljito sprijazniti z določenimi dejstvi, ki jih
narekuje gospodarska situacija. Dejstvo, da še danes niso sklenjene pogodbe za
ljubljansko regijo, ni tako kritično, kot je kritično v gospodarstvu. Nekoč sem
že diskutiral o tem, da bi morali tudi v zdravstvu sprejemati te stvari z določeno
strpnostjo.
;
Nismo še nikjer, vsaj kolikor poznam situacijo v Sloveniji, pripeljali stvari
tako daleč, da bi z gospodarskimi ukrepi prišli do likvidacije določenih dejavnosti v zdravstvu, čeprav vemo, da samoupravni sistem daje precejšnjo svobodo zdravstvenim kolektivom, da prispevajo k ureditvi tega celotnega sistema.
Še enkrat opozarjam na to, da gremo s precejšnjo lahkoto mimo težkih situacij
v gospodarstvu. Vemo, da gredo v likvidacijo tudi velike tovarne brez kakih
hudih polemik in očitkov. Nam pa se je komaj malo začel zapirati vijak pri
dotoku sredstev in smo že strahotno nestrpni ter obsojamo celoten sistem i,n
politiko. Zdi se mi, da se bo ta. vijak prav gotov še močneje privil. Prav je,
da insistiramo na sistemu javne zdravstvene službe, ki je v interesu produktivnosti naših državljanov seveda pod pogojem, če ga izpeljemo do kraja. Prav
u
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je. tudi, da. enkrat pogledamo stvari v .oči z gospodarskega vidika, in sicer v
kolikšni meri smo sposobni vzdrževati tak sistem zdravstva kot ga imamo, in
ga soočiti! z našo gospodarsko sposobnostjo. Zdi se mi, da smo v eri, ko po
birokratični delitvi nacionalnega dohodka sledi dejansko ekonomska delitev,
ki naj pokaže javnosti, koliko sredstev lahko namenjamo za potrebe zdravstvenega varstva. Mi tega doslej nismo bili navajeni in zdi se mi, da so vse te vroče
diskusije in dialogi rezultat naše neizkušenosti v, demokratičnih in ne dovolj
argumentiranih dokazih. Mislim, da se bomo marali v bodoče prav gotovo bolj
posluževati argumentov. Opozoril bi tudi na časovno nestrpnost, saj prihajamo
čez noč z določenimi stvarmi, ki jih hočemo bodisi s strani skupščine, ali s
strani upravnih organov vsiliti ali spremeniti. Proces demokratičnih obravnav
je prav gotovo oživel vrsto problemov, ki resnično zadevajo standard naših
prebivalcev in zato bomo morali te stvari obravnavati in utemeljevati z dosti
večjo strpnostjo in večjo argumentacijo'.
Predsednik dr.
Bunta.

Ruža Segedin: Besedo ima poslanec dr. Stjepan

Dr. Stjepan Bunta : Menim, da delo v zboru in izven njega terja
od poslancev v današnjem času čedalje večjo odgovornost. Če poslanec sprejema
nase to dogovornost, in če se je zaveda, potem je prav, da se je zavedajo tudi
vsi drugi in ne. samo poslanci.
Prej sem dejal, da želim izreči samo nekaj misli, ki zadevajo delo zbora,
to se pravi poslancev na eni strani in na druigi strani ne samo izvršnega sveta
in sekretariata, marveč tudi vseh ostalih strokovnih organov, družbeno-političnih
organizacij oziroma teritorialnih skupnosti.
Na tej relaciji sem hotel nakazati z bolj kritičnimi očmi uspehe dela, bodisi
tega zbora, bodisi izvršnega sveta in izvršnih organov, uspehi se sami hvalijo
in ob nje se nisem spotikal. Ob zadevah, ki na nek način zavirajo ali. otežkočajo
delo, pa je prav, da nanje opozorimo'. Nikakor se nisem hotel ustavljati ob konkretnih stvareh. No bi hotel ponavljati tisto, kar sem že povedal, sai upam, da
sem bil dovolj jasen. Nisem mislil na kakršenkoli osebni napad. Končno tudi
ne verjamem, da bi kdorkoli lahko namesto tovariša Šeliha napravil kaj veliko'
več, kot je lahko napravil on v tem času in v tej situaciji, v kakršni smo bili.
Prav zaradi tega nisem šel v konkretne stvari, marveč sem nakazal le tiste,
ki na nek način zavirajo in hromijo delo zbora in vseh drugih. Morda se to v
zadnjem času večkrat ponavlja in se občutijo te stvari kot nekakšni osebni
spori oziroma osebne razprave. Toda jaz nimam nobenih osebnih namenov,
marveč imam vedno pred očmi le širšo družbeno korist. Celo v primeru, ko
sem postavil poslansko vprašanje o ureditvi travmatologije v republiki Sloveniji, nisem imel namena postaviti to vprašanje tovarišu Šelihu, na katerega je
on odgovarjali. S tem vprašanjem sem želel pokazati, da to področje ni urejeno
in spodbuditi javnost, da se to področje čimprej uredi. Isto je bilo tudi še v
nekaterih drugih primerih.
Ce bi danes o tem poročilu zamižali in šli preko poročilo z mnenjem
odbora, ki sicer konkretno nakazuje samo določene stvari iz dela izvršnega
sveta in se ne spotaknil ob druge stvari, ne vem komu bi s tem, storil uslugo.
Najbrž se je usmeril pogovor predvsem na razčiščevanje tistih relacij, ki onemogočajo v konkretnih rešitvah to, kar želimo. Taka razprava je samo v
korist ne samo uspešnemu delu zbora, marveč tudi Izvršnega sveta ter uprav-
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nih in mnogih strokovnih organov ter institucij. Zelo me moti razhajanje ali
nezadostna podpora Izvršnemu svetu in upravnim organom,, marveč tudi vsem
ostalim pri konkretnih odločitvah.
V naslednji, točki bomo razpravljali o novem zakonu. Zavedati se moramo,
da ta zakon nima najširše družbene podpore, kar pomeni, da pri sprejemanju
tega zakona nismo šli v neko širšo akcijo niti poslanci niti vsi ostali, da bi
dobil dovolj plodna tla. In že danes se v nekaterih krajih kažejo posamezna
mnenja, ki, iščejo možnosti, da bi ohranili »status quoK<, čeprav smo v tem
zboru edino, kar smo lahko storili v trenutni situaciji organizacije zdravstvene
službe. Najbrž (bi bilo, če bi šel v konkretne analize, teh pojavov še mnogo več.
Ne gre torej pri stališčih, ki jih izražam v svoji razpravi, za kakšno statično pojmovanje, marveč gre za stvari, na katere naletimo v konkretnem
življenju in za katere želimo, da bi bile drugačne in bolje urejene, pa nam take
ali drugačne okoliščine tega ne dovoljujejo. V kolikšni meri so za to krivi
poslanci, izvršilni organi, strokovne institucije in strokovni organi, sem nakazal samo mimogrede. Se vedno poudarjam, da so take razprave ob koncu
sedanje sestave zbora za njegovo nadaljnje delo samo koristne.
Predsednik dr. Ruža Šegedin : Besedo ima poslanec Boris Šušteršič.
Boris Šušteršič: V razpravo* sem se vključil samo zato, ker sem imel
občutek, da se je misel tovariša Bunte jemala le preveč osebno in ne toliko
objektivno', kolikor je želel on. Rad bi poudaril, da on v svojem govoru ni
iskal napak pri delu samo izvršilnih organov, se pravi Izvršnega sveta in
njegovih, upravnih organov, marveč je prav tako pokazal tudi napake pri
delu zbora in tudi samih poslancev ter vseh družbenih, strokovnih in političnih
delavcev, ki, delajo na tem področju. Mislim, da je bilo njegovo mnenje predvsem dobronamerno in ne kritikastrsko, kot se je mogoče razumelo. Menim,, da
je hotel pokazati, da je delo na relaciji med skupščino in med upravnimi organi
mogoče preveč d votlino in da je želel nakazati način, po katerem naj bi bilo
mnogo' bolj vzajemno, če bi nastopali, skupaj. Ce skupščina kreira politiko1 in
jo upravni organi izvršujejo, je to v nekem smislu eno teto. Tako- sem razumel
misel dr. Bunte, in sicer, da je želel doseči (bolj kolektivni nastop1 pri našem, delu.
Predsednik dr. Ruža Šegedin : Prosim, kdo še želi razpravljati? Ce
ne želi nihče, zaključujem razpravo. Mi,slim, da izražam mnenje celotnega
zbora in tudi tistih 'diskutantev, ki so kritično ocenili probleme z našega
področja, da zbor pozitivno ocenjuje poročilo' in tudi deta Izvršnega sveta v
tem obdobju. Hkrati pa seveda ob tem nakazuje mnoga vprašanja, ki bodo
predmet dela in razprav Socialno-zdravstvenega zbora in vseh organov, tako
republiških kot tudi ostalih v prihodnjem obdobju. Menim, da je treba tak6
oceniti tudi današnjo diskusijo' in bi želela opozoriti na nujnost še večjega
angažiranja poslancev za uspešno delo tako samega zbora kot tudi skupščine
kot celote.
Če se strinjate s tako' oceno* razprave o poročilu, potem lahko zaključim,
da se strinjate tudi s poročilom Izvršnega sveta.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje O' predlogu zakona o> organizaciji zdravstvene službe v Socialistični
republiki Sloveniji.
11»
t
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Kot gradivo k tej točki dnevnega reda ste 31. marca 1967 prejeli predlog
omenjenega zakona, prav tako ste prejeli, tudi poročilo in dodatno poročilo
ođlbora za proučevanje zakonskih in 'drugih predlogov ter poročilo zakonodajnopravne komisije. Dne 15. 4. 1967 vam je 'bilo poslano prečišćeno besedilo predloga
zakona. Danes ste prejeli še dodatno poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov in dodatno poročilo zakonodajno-pravne komisije. Ali
želi predstavnik Izvršnega sveta obrazložiti predlog zakotna? (Da.) Besedo> ima
tovariš Stane Selih, republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo.
Stane Š e 1 i h : Preden preidem na utemeljitev predloga zakona o organizaciji zdravstvene službe, mi dovolite, da se zadržim na nekaterih splošnih
ugotovitvah v zdravstvenem varstvu in organizaciji zdravstvene službe ter
pri razlogih, ki .so nas vodili, da predlagamo' zakon le o organizaciji zdravstvene službe in ne tudi o organizaciji zdravstvenega varstva, čeprav sta vprašanji
med seboj tesno povezani in sta bili, tudi predmet enotnega zakona.
Podatki o 10-letnem spremljanju zdravstvenega stanja prebivalstva v naši
republiki kažejo, da se je spremenila podoba obolevnosti, in sicer v tem, smislu,
da se uvrščamo na primer glede umrljivosti dojenčkov pred Italijo in da srno
glede tega nekoliko na boljšem kot Nizozemska. Podoba obolevnosti in umrljivosti je enaka tisti, ki je značilna za razvite države. Tako so na prvem mestu
umrljivosti zaradi bolezni srca in ožilja, sledijo jim novotvorbe, živčne in
duševne bolezni itd. Velja opozoriti, da smo zaznamovali v obdobju od 1956. leta
do 1959. leta zmanjšanje števila invalidnosti. Od tod dalje pa'invalidnost spet
narašča. Hkrati zahteva pojav relativnega staranja prebivalstva — srednja
življenjska doba pri ženskh je 71,9 let in pri, moških 66,1 let — intenzivnejšo
in širšo dejavnost zdravstvene službe. Starostniki namreč tudi pogosto obolevajo
za kroničnimi in degarativnimi, obolenji, ki jih ni mogoče popolnoma ozdraviti.
Posledica tega je velik pritisk na naše zdravstvene kapacitete. Na'področju
zdravstvenega varstva smo, če celovito ocenjujemo dosežke, med srednje in
dobro razvitimi državami. Zdravstvenega stanja prebivalstva ni mogoče ocenjevati samo skozi prizmo' bolj ali manj uspešnega dela zdravstvene službe, marveč je prav gotovo tudi rezultat našega splošnega družbenega in gospodarskega
razvoja. Za zadnje 'desetletno obdobje je značilno, da smo dajali povprečno
vsako leto za zdravstveno, varstvo okoli 24'% več sredstev, kar je v primerjavi
z nekaterimi drugimi državami normalen porast. Ta vlaganja so se tudi ekonomsko izplačala, saj imamo danes relativno dobro razvito zdravstveno službo
in tudi zares lepe uspehe na področju zdravstvenega varstva. Prepričan sem,
da ni mogoče niti v naslednjem predvidenem družbenem razvoju dajati za
zdravstveno varstvo tolikšna sredstva, kot bi si jih izvajalci zdravstvenega
varstva želeli, temveč samo v skladu z rastjo družbenega proizvoda. Skladen
razvoj pomeni počasnejša vlaganja v zdravstveno varstvo in spremenjen način
njegovega financiranja, ki ga je treba utemeljiti na večji neposredni povezavi
med proizvajalcem in zdravstvenim delavcem in na večji odvisnosti med uporabniki zdravstvenih storitev in izvajalci zdravstvenega varstva. Sedanji način
financiranja še vedno daje videz, da nekdo daje za nekoga drugega, in da so
zdravstveni delavci dolžni opraviti vsako storitev, ne da bi se uporabnik vprašal,
koliko stane posamezna storitev.. Spremenjeni način financiranja naj torej
uresniči načelo, da se bodo možnosti in ,potrebe usklajevale med uporabniki
zdravstvenih storitev in med izvajalci zdravstvenega varstva. Ta razmišljanja
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in iskanja so privedla k odločitvi, da predlagamo samo zakon o^ organizaciji
zdravstvene službe, ne pa tudi o zdravstvenem varstvu.
Upravičeno se bo kdo vprašal, zakaj hitimo s predlogom zakona o organizaciji zdravstvene službe in kakšni so razlogi, da še ne predložimo predlog zakona, ki naj bi uzakonil organizacijo in zdravstveno varstvo.
Kot sem že omenil, je relativno hitra rast zdravstvenega varstva omogočila izdatna vlaganja v zdravstvene kapacitete. Značilno je, da porast sredstev
za zdravstveno varstvo iz leta v leto ni bil enakomeren. Neenakomemost in
neizdelan sistem financiranja investicij ter oestofcrat ne do kraja izoblikovani
investicijski programi, glede prioritetnih gradenj so nas privedli do tega, da smo
sprejete programe za razvoj mreže zdravstvenih domov močno presegali. V
izpopolnjevanju bolnišničnega omrežja, zlasti v večjih središčih, pa smo zaostajali. Dalje smo bili prepričani, da je treba zdravstvene kapacitete graditi za
30 let naprej; ne pa za tedanje, oziroma sedanje potrebe z možnostjo širjenja.
Te ugotovitve in nekoordinirana graditev ter prevelika individualizacija vsakega
posameznega zdravstvenega objekta so v marsičem odgovor na investicijsko
politiko od leta 1956 dalje. Za to politiko je značilno, da smo dajali nad 50 °/o
sredstev za nova poslopja, nekaj manj kot 14 "/o pa za adaptacije, kar pomeni
vendarle vlaganje v gradbene objekte. Za opremo smo dali ile 33®/o, čeprav
kalkulirajo v razvitih državah 40 '°/o za gradbene stroške in 60 %> za opremo.
Ob takšni ekstenzivni investicijski politiki ni -presenetljivo, da se je za razdobje
od leta 1962 odstotek zastarelosti objektov znižal od 37 % na 32 fl/o, hkrati pa
se je povečal odstotek zastarelosti opreme od 42 l0/o na nekaj čez 45 %.
Za organizacijo! zdravstvene službe je značilno, da je razdrobljena, saj
imamo več kot 280 zdravstvenih zavodov, ki niso funkcionalno dovolj povezani.
Ob tako razdrobljeni organizaciji zdravstvenih centrov ni mogoče pričakovati,
da bi bili sposobni opravljati nalogo koordinatorja in organizatorja zdravstvene
službe. Če upoštevamo, da so zdravstveni zavodi zelo nagnjeni k zapiranju v
lastno problematiko, in da vse preveč pričakujejo, da bo nekdo drug namesto
njih organiziral zdravstveno- varstvo-, ki naj bi izvajalo' enovito zdravstveno
varstvo občanov, potem se nam nujno vsiljuje sklep, da je treba izpopolniti,
organizacijo zdravstvene službe v celoti.
Organizacijo zdravstvenega varstva je treba izpopolniti tako, da bo sposobna čim bolj sama reševati svojo problematiko. To je celo pogoj, da lahko
prevzame odgovornost za izvajanje zdravstvenega varstva.
Pri oblikovanju rešitev v predloženem zakonu smo imeli pred očmi ta
spoznanja in pa dejstvo, da so bili družbeni dogovori na področju zdravstva
pogosto zielo krhki, posplošeni, p-r akti cistični in da se spreminjajo zaradi posebnih interesov posameznikov. Ena izmed osnovnih slabosti je bila, da tudi
takšnih družbenih do-govorov nismo bili sposobni uresničiti in sioer zaradi,
pomanjkanja družbene discipline in preohlapnih predpisov. Naše izhodišče pa
je enovitost zdravstvenega varstv-a, vendar vztrajamo na vsebinskem in praktičnem razlikovanju med tremi dejavniki za realizacijo tega varstva,
— medicino kot vedo,.
— zdravstveno službo kot družbeno organizirano dejavnost za izvajanje
zdravstvenega varstva ob aplikaciji dognanj medicinske vede in tudi drugih
znanosti,
— družbenoekonomsko ureditvijo, ki zavestno oblikuje konvencijo o- družbeni vlogi in o-bsegu materialnih sredstev, potrebnih za izvajanje zdravstvenega
varstva.
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To navajam zaradi tega, ker menim, da je bila doslej vloga teh dejavnikov
zameglena, praktična posledica tega pa je bila, da so se pristojnosti organov
na področju strokovno medicinskih opažanj prepletale in prekrivale z vlogo
organov, ki naj bi skrbeli za organizacijo zdravstvene službe. Zato v tem zakonu
globalno urejamo vlogo kliničnega centra kot nosilca strokovno medicinskega
razvoja s predpostavko, da foo fiziognomija konkretneje izoblikovala v posebnem zakonu.
Nadaljnja značilnost zakona je v tem, da opuščamo ustaljene organizacijske
oblike in da prehajamo na sodobnejšo organizacijo zdravstvene službe. Le to
zahteva razvoj medicine, ki prinaša vse večjo delitev dela, potrebo po obsežnejši in popolnejši opremi in uresničitev takšne zamisli, kot jo zahteva naš
splošni družbeni razvoj in spremenjeni pogoji gospodarjenja.
Ker v zdravstvu ni mogoče oblikovati organizacije skozi tržne mehanizme, smo prisiljeni določiti nekatere normativne okvire za organizacijo
zdravstvene službe, oziroma omogočiti izvedbo nekaterih strokovnih spoznanj
na področju organizacije zdravstvene službe. Zato je treba posebej podčrtati
spremenjeni status zdravstvenih centrov in jasnejšo opredelitev njihovih pravic
in dolžnosti. Doslej so bili zdravstveni centri funkcija določenega zdravstvenega
zavoda, po predlogu zakona pa so pravne osebe. Prepričan sem, da gre za večjo
jasnost in novo kvaliteto, pri čemer bodo nadaljnja prizadevanja na tem področju privedla do spoznanja, da je najbolj sprejemljiva tista teza, ki kreira
zdravstvene-centre kot samoupravne organe. Če bi bili zdravstveni centri samoupravni organi, bi potrebovali dobro strokovno službo za področje organizacije
zdravstvene službe, ki, bi jim predlagala v odločitev strokovno obdelane probleme. In prav zaradi tega, ker takšne službe za področje organizacije
zdravstvene službe še nimamo, še nismo mogli uresničiti te teze in smo se v
sedanjih razmerah morali zadovoljiti s kombinacijo strokovno-organizacijskih
in družbenih funkcij zdravstvenega centra.
. Zakon natačno določa pogoje za ustanavljanje zdravstvenih zavodov in za
spremembo (njihove dejavnosti ter spodbuja integracijske procese na tem področju. Pristojnim organom pa nalaga dolžnosti glede verifikacije dejavnosti
sedanjih zdravstvenih zavodov. Menim, da grešimo, če pričakujemo, da bodo
s sprejetjem tega zakona rešene vse organizacijske težave, s katerimi se srečujejo zdravstveni delavci. Predloženi zakon vsebuje določene koncepte, ki bodo
izpeljani po sili zakona. Po predloženem zakonu so 'bolnišnice dolžne organizirati in izvajati celotno specialistično dejavnost. S tem bolnišnicam ne dajemo
samo pravice, ampak jim tudi nalagamo nove dolžnosti, ki terjajo od njih, da
postanejo v večji meri žarišče razvoja zdravstvenega varstva in se s tem še
bolj vključijo v izvajanje kompleksnega zdravstvenega varstva. Koncepcija
velikih zdravstvenih domov sledi strokovnim spoznanjem, da je mogoče kvalitetno in racionalno organizirati osnovno zdravstveno varstvo za populacijo,
ki šteje najmanj 40 000 prebivalcev, zlasti še, ker smo integrirali v njihovo
dejavnost tudi medicino dela. Limit 40 000 prebivalcev predstavlja spodnjo
mejo. Pričakujemo pa, da bodo ponekod ustanovljeni taki zdravstveni domovi,
ki bodo ob upoštevanju patologije prebivalstva, geografskih razmer in prometnih zvez ter demografske in urbanistične zaokroženosti,, pokrivali večjo populacijo.
Morebitni pomisleki, da smo s tem prizadeli medicino dela in odtujili
zdravstveno varstvo občanov, so nesprejemljivi in izhajajo iz statičnih gledanj na organizacijo zdravstve službe. Samo velik zdravstveni dom lahko omo-
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goča delitev dela, enakomerno obremenitev zdravstvenih delavcev, racionalno
izrabo opreme, prostorov itd. V takem zdravstvenem domu so mogoče dislocirane delovne enote, team s tako dejavnostjo, ki je potrebna za zdravstveno
varstvo občanov. Osebno sem globoko prepričan, da bo tak team sposoben enotneje izvajati zdravstveno varstvo in najti pravilno mesto medicini dela, ki je
sestavna del zdravstvenega varstva.
Zelo pomembna so tista določila, ki dajejo solidno osnovo in spodbudo
zdravstvenim delavcem i(n družbenim dejavnikom, da ob enotnih prizadevanjih
zgradijo tiste temelje, ki naj omogočijo izpeljavo dobre organizacije zdravstvene
službe. Pomembno je poudariti, da smo z osamosvojitvijo zdravstvenih centrov
dali vse možnosti tem organom, da ob sodelovanju zdravstvenih zavodov in strokovnih društev zdravstvenih delavčev podpirajo- afirmacijo strokovnosti na
področju medicine in organizacije zdravstvene službe. Rešitev, da dobi republiški zdravstveni center več pristojnosti, omogoča, da v prihodnosti izpeljemo
organizacijo na regionalnem principu, vendar je po našem mnenju lahko regija
le tisto območje, ki zajema najmanj milijon prebivalcev.
Ocenjujemo, da bomo s sprejetjem tega zakona in njegovo uveljavitvijo do
konca leta zaključili eno etapo razvoja organizacije zdravstvene službe. Zato
je nujno, da republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo ter republiški zdravstveni center vzameta v program dela naslednje prioritetne naloge:
1. pripravo osnutka zakona o kliničnem centru;
2. organizacijo strokovnega teama za ekonomiko in organizacijo zdravstvene
službe;
3. verifikacijo dejavnosti zdravstvenih zavodov in
4. oblikovanje dohodka v zdravstvenih zavodih.
Pripomnim naj, da je posebna strokovna grupa republiškega sekretariata
za zdravstvo in socialno varstvo že pripravila enoten sistem oblikovanja dohodka v stacionarnih zdravstvenih zavodih, ki se bo pričel preizkušati v praksi.
Sprejetje predlaganega zakona in izvršitev omenjenih nalog daje vse pogoje,
da se zdravstvena služba organizira kot samoupraven mehanizem in da bo odpadla potreba ali pa želja po oblastnem urejanju na tem področju. Osebno sem
prepričan, da se bosta s tem spremenila tudi obseg in vsebina dela republiškega
sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo.
V imenu Izvršnega sveta predlagam, da zbor sprejme predloženi zakon.
Predsednik dr. Ruža Šegedin : Prosim poročevalca odbora za proučevanje zakonskih in drugih odborov tov. dr. Slokana, da seznani zbor s
stališči odbora do prečiščenega besedila predloženega zakona.
Dr. Zmago SI o kan: Tovarišioe in tovariši! Socialno-zdravstveni zbor
je že večkrat opozoril na problem organizacije zdravstvene službe in poudaril
potrebo po čimprejšnjem sprejetju zakona, ki naj prispeva k boljši organizaciji
te službe. Ker gre za pomemben zakon, se je v priprave predloga zakona aktivno
vključil stalni odbor kot tudi zbor. Odbor je na več delovnih sestankih jeseni
1966 obravnaval teze, nato pa tudi osnutek zakona, o katerem je na zadnji seji
razpravljal tudi zbor.
Konec meseca marca je bil skupščini predložen predlog zakona o organizaciji
zdravstvene službe v SR Sloveniji. Glede na stališče, n,aj bi predlog zakona
sprejela skupščina še v tej sestavi, ni bilo dovolj časa, da bi bil predlog zakona
dan v širšo javno razpravo. V težnji, da bi zakonski predlog vseboval najboljše
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rešitve v pogledu organizacije zdravstvene službe, so1 bila na pobudo Skupščine SR Slovenije organizirana bazenska posvetovanja. Ta posvetovanja so
bila v dneh od 4. do 8. aprila tega leta v Murski Soboti, Mariboru, Ravnah na
Koroškem, Celju, Kranju, Ljubljani, Novem mestu, Novi Gorici in Kopru. Na
posvetovanja so bili vabljeni poslanci republiškega in socialno-zdravstvenega
zibora, predstavniki občinskih skupščin, zdravstvenih centrov, SZDL, sindikatov ter drugi javni delavci,.
Na vseh posvetovanjih je prevladalo stališče, da je sprejetje zakona nujno,
ker bo le na tej osnovi možno zagotoviti bolj smotrno organizacijo zdravstvene
službe, kar bo prispevalo k racionalnejši potrošnji na področju zdravstvenega
varstva. Udeleženci posvetovanj so opozarjali na številne pereče probleme v
organizaciji, zdravstvene službe, na številna prizadevanja za bolj smotrnejšo
ureditev te službe in da zaradi deformacij v samoupravljanju:, lokalističnih
teženj ter individualnih interesov nekaterih zdravstvenih delavcev ni bilo
možno 'doseči, tako* rekoč nobenih tovrstnih premikov.
Posebno pozorno so bila na posvetovanju obravnavana naslednja vprašanja:
vrste samostojnih zdravstvenih zavodov, kriteriji za ustanovitev zdravstvenega
doma, status in naloge zdravstvenih centrov, zdravstvene regije, klinični center
in zasebna zdravniška praksa.
Udeleženci posvetovanj so se strinjali s stališčem, da se omeji število vrst
samostojnih zdravstvenih zavodov. Glede dispanzerja za medicino dela pa so
bila mnenja deljena. Večina je bila mnenja, da ti dispanzerji ne morejo biti
samostojni zdravstveni zavodi, in da jih je treba obravnavati kot ostale dispanzerje, nasprotno pa so nekateri menili, da specifične naloge teh dispanzerjev
terjajo, da so organizirani v okviru samostojnih zavodov. Stalni odbor je sprejel stališče, da dispanzerji za medicino dela ne morejo biti samostojni zavodi iz
razlogov, navedenih v poročilu odbora. Tako na posvetovanjih, kot na odboru
je bilo poudarjeno, da taka organizacija medicine dela (obratne ambulante in
dispanzer za medicino dela v sestavi zdravstvenega doma) ne pomeni demontaže
obstoječe službe v delovnih organizacijah, marveč nasprotno prispeva k boljši
strokovnosti te službe.
Glede lekarniške službe pa je bik* na posvetovanjih poudarjeno, da. je
nesprejemljiv predlagani koncept, saj bi lekarne lahko obstajale kot samotojni
zavodi oziroma kot enote drugih zdravstvenih zavodov. Strokovni razlogi govorijo za to, da se lekarniška služba organizira le v okviru samostojnih zdravstvenih zavodov, ki pa imajo lahko svoje enote tudi v zdravstvenih domovih.
Glede kriterijev za ustanovitev zdravstvenega doma so bila mnenja deljena.
Prevladalo je stališče, da so določeni kriteriji, nujni, če želimo doseči boljšo
organizacijo osnovne zdravstvene službe. Glede kriterija števila prebivalcev
pa udeleženci posvetovanja niso bili enotnega mnenja. Nekateri so menili, da
ta kriterij sploh ni sprejemljiv, ker je tog in administrativen. Nasprotno pa so
drugi menili, da je ta kriterij neobhodno potreben, ker bi v nasprotnem primeru
prevladale lokalistične težnje. Zagovorniki tega stališča pa so odločno kritizirali
cenzus 50 000 prebivalcev, saj glede na geografske in demografske razmere v
Sloveniji, ni sprejemljiv. Mnenje, naj bi zdravstveni center določal območje, za
katero se ustanovi zdravstveni dom, ni bilo' deležno podpore.
Na vseh posvetovanjih je bilo izražena ostra kritika glede organizacijske
sheme zdravstvenih domov, zajete v obrazložitvi predloga zakona. Splošno
mnenje je bilo, da je to kabinetska shema, ki ne ustreza razmeram in potrebam
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na terenu. Ta shema tudi, podira pozitivne tendence zakona in je v nasprotju z
določbami predloga zakona.
Ob obravnavi bodočih območij zdravstvenih domov je bilo na več posvetovanjih opozorjeno na problem neustrezne politično-teritorialne razdelitve Slovenije. Ker ta problem ni rešen, bo organizacija zdravstvene službe po načelih
tega zakona težje izvedljiva. Ker se problem neustrezne politično-teritorialne
razdelitve Slovenije odraža tudi na drugih področjih in ker nekatere občine
niso gospodarsko dovolj močne za samostojen obstoj, je nujno, da Izvršni svet
ta problem čimprej vsestransko prouči in predlaga ustrezne ukrepe.
Na posvetovanjih je bilo pozitivno ocenjeno stališče, da so zdravstveni
centri pravne osebe. Poudarjeno'je bilo, da je eden izmed razlogov, da zdravstveni centri niso odigrali svoje vloge prav v tem, ker ni bilo zadovoljivo reševano vprašanje njihovega statusa. Izražena so bila tudi mnenja, da institucija
zdravstvenega centra še vedno ni dovolj jasno opredeljena in da naj bi centri
imeli dosedanji status; treba bi jih bilo le materialno in kadrovsko okrepiti.
Nadalje so bila izražena mnenja, da bo zaradi krepitve in novih nalog zdravstvenih domov in zaradi možnosti, da se center organizira kot zavod, odmrla
funkcija zavodov za zdravstveno varstvo. Po mnenju nekaterih zavodi za
zdravstveno varstvo v perspektivi ne bodo potrebni. Na posvetovanjih so bile
pozitivno ocenjene naloge zdravstvenih centrov, poudarjeno pa je bilo, da bi
morali regionalni zdravstveni centri tudi v prihodnje opravljati naloge, ki so
jih že doslej opravljali.
V razpravi o zdravstvenih regijah je bilo opozorjeno na problem regij nasploh. V tej zvezi je bilo poudarjeno, da je nevzdržno, da v republiškem merilu
še ni razčiščeno, kaj je regija. Nemogoče je, da se za področje izobraževanja in
vzgoje formirajo drugačne regije, kot za področje zaposlovanja, socialnega zavarovanja, zdravstva itd. Številni so pri-meri, da spadajo -nekatere občine v pogledu
zdravstva v eno regijo, v pogledu izobraževanja v drugo regijo itd. Tako stanje
povzroča tako pri občinah, kot pri odbornikih občinskih skupščin zmedo in
negodovanje. Glede števila zdravstvenih regij so bila mnenja deljena. Nekatera so se zavzemali za sedanjo število regij (razen Koroške), drugi pa so bili
mnenja, da je treba zmanjšati število regij. Obstajajo tudi zagovorniki., da za
Slovenijo zadostuje le ena zdravstvena regija.
Glede zasebne zdravniške prakse so udeleženci posvetovanj .poudarili, da
je treba tudi v prihodnje podpirati razvoj javne zdravstvene službe, da pa ne
bi smeli v celoti onemogočiti, tudi privatne zdravniške prakse. Ne bi pa bilo
oportuno odpirati širših možnosti za razvoj zasebne zdravniške prakse.
Na posvetovanjih je bilo poudarjeno, da bi bilo treba čimprej z zakonom,
jasno opredeliti status in funkcije kliničnega centra. V tej zvezi je bilo tudi
opozorjeno na nujnost ločitve klinik od -bolnišnice, saj vsi pacienti z gravitacijskega območja klinik ne potrebujejo kliničnega tretmaja, ki je znatno< 'dražji,.
V zaostrenih pogojih gospodarjenja je ta problem še toliko bolj pereč in negativno vpliva na finančno zaposlovanje vseh skladov zdravstvenega zavarovanja.
Kot je že razvidno iz poročila, je odbor upošteval predloge, stališča in mnenja
s terena. Na podlagi amandmajev, ki, so jih sprejeli pristojni odbori in zakonodajno-pravna komisija, je izvršni svet predložil skupščini prečiščeno besedilo
predloga zakona, o katerem je odbor razpravljal na današnji seji. Ker ste to
poročilo odbora šele danes prejeli, dovolite, da ga prečitam.
Odbor republiškega zbora za zdravstvo in socialno politiko ter odbor
Socialno-zdravstvenega zbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov
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sta ina skuipni seji dne 20. aprila obravnavala prečiščeno' besedilo predloga
zakona o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji, ki ga je skupščini
predložil izvršni svet.
Odbora sta ugotovila, da prečiščeno besedilo zakonskega predloga vsebuje
vse bistvene amandmaje obeh odborov, razen amandmajev v zvezi s pristojnostjo regionalnega oziroma republiškega zdravstvenega centra; vsebuje tudi.
amandmaje redakcijskega značaja. Nadalje sta ugotovila, da prečiščeno besedilo
vsebuje tudi nekatere nove amandmaje predlagatelja. S temi amandmaji sta
se odbora strinjala.
Glede na to sta se odbora strinjala s prečiščenim besedilom predloga zakona,
razen z naslednjimi določbami posameznih členov, in zato sprejela naslednje
amandmaje:
K 8. členu: Besedilo^ drugega odstavka se spremeni in dopolni tako, da se
glasi:
»S splošnimi akti drugih zdravstvenih zavodov se lahko določi, da imajo
tudi ti zdravstveni zavodi, ali njihove posamezne zdravstvene delovne enote
organizirano nepretrgano zdravstveno službo.« Sprememba je redakcijskega
značaja.
K 21. členu: V tretji vrsti tretjega odstavka se med besedi »oddelek« in
»fizioterapijo-« vstavi vejica. Sprememba je redakcijskega značaja.
K 31. členu: a) V prvem odstavku se črta besedilo »mora pa to izobrazbo
dopolniti s poznavanjem organizacije zdravstvene službe.«
ib) Doda se nov tretji odstavek z be&edilom: »Oseba, ki je imenovana za
direktorja, mora svojo izobrazbo dopolniti s poznavanjem organizacije zdravstvene službe.« Sprememba je redakcijskega značaja.
K 37. členu: Za tretjo alineo se doda nova alinea z naslednjim besedilom:
»— daje zdravstvenim domovom in lekarnam soglasje za začetek ali prenehanje
opravljanja posameznih zdravstvenih dejavnosti.«
Sprememba je potrebna, ker so regionalni zdravstveni centri že doslej
opravljali to nalogo, imajo pa po tem zakonu še pomembnejše naloge glede
zdravstvenih domov in lekarn (dajanje mnenja za ustanovitev zdravstvenega
zaveda, pripravljanje programa zdravstvenega varstva in programa razvoja
mreže zdravstvenih zavodov osnovne zdravstvene službe).
K 38. členu: Besedilo 9. alinee se nadomesti z naslednjima alineami:
»—■ daje soglasje za spremembo statusa zdravstvenih zavodov in mnenje k
investicijskim programom za večja investicijska vlaganja;
—■ daje zdravstvenim zavodom, razen zdravstvenim domovom in lekarnam,
soglasje za začetek ali prenehanje opravljanja posameznih zdravstvenih dej avnosti.«
Sprememba je potrebna zaradi spremembe v 37. členu.
V ,10. alinei se beseda »upravičenost« nadomesti z besedo »potrebnost«.
Sprememba je potrebna, ker zdravstveni center ne more ugotavljati upravičenosti, temveč le potrebnost obstoja posameznih zdravstvenih zavodov. O
upravičenosti obstoja zdravstvenega zavoda lahko presoja le družbenopolitična
skupnost.
K 45. členu: V drugi vrsti drugega odstavka se pred besede »odnose do
zavoda« vstavi, besedilo »v skladu s pogodbo«.
Urejanje odnosov z zavodom, ki opravlja za center strokovno operativne
in administrativne naloge, je prvenstveno stvar pogodbe med centrom in zadevnim zavodom in šele na tej osnovi tudi stvar poslovnika.
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K 59. členu: Besedilo v oklepaju se črta kot nepotrebno. Sprememba je
redakcijskega značaja.
K 60. členu: V tretji vrsti drugega odstavka se beseda »pogojev« popravi
tako, -da se pravilno glasi »pogoje«. Sprememba je redakcijskega značaja.
K 66. členu: V prvem odstavku se v 2. točki besedi »na predlog« nadomestita
z besedilom »po tem ko dobi mnenje«.
Sprememba je potrebna, ker bi bil sicer republiški sekretar v celoti vezan
na predlcg republiškega zdravstvenega centra.
Predstavnik izvršnega sveta se je strinjal s predlaganimi spremembami
in dopolnitvami k naslednjim členom: 8, 21, 31, 37, 38, 45, 59, 60 in 66. Odbora
predlagata pristojnima zboroma, da sprejmeta predlog zakona s predlaganimi
amandmaji.
Predsednik dr. Ruža S e g e din : Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo?
Besedo ima poslanec dr. Bogomila Kranjc-Rošker.
Dr. Bogom|ila Kranj C: Težavna finančna situacija v skladih
zdravstvenega zavarovanja narekuje sprejetje zakona o organizaciji zdravstvene
službe. Vendar pa ne samo to dejstvo, marveč tudi razdrobljenost in akcijska
neefektnost je nuja, ki nam narekuje sprejetje zakona. V razpravah, ki smo jih
imeli na našem območju, so zdravstveni: delavci izrazih pomisleke, da s tem
zakonom urejamo zadeve na drugem nivoju, medtem ko smo' prvi nivo zanemarili. Izrazili so prepričanje, da je potrebno hkrati s sprejetjem zakona ali pa
vsaj neposredno po njegovem sprejetju rešiti vprašanje organizacije komunalnih skupnosti socialnega zavarovanja v Sloveniji. Nemogoče bi bilo, da bi
se zdravstvene ustanove med seboj strokovno in fizično integrirale ne oziraje
se na regionalne meje, ki se čedalje bolj zapirajo in ne oziraje se na političnoteritorialno razdelitev. Prihaja do> nemogočih zapletov, katerih žrtev so predvsem zavarovanci, v zdravstvenih ustanovah pa nastaja gospodarska škoda
zaradi majhnih regij, ki so šibke in ne morejo nositi rizika za zdravstveno
varstvo. Tipičen primer za to je na našem, območju bolnica Topolšica, ki je
interpolirana med tri regije, pravzaprav na dve — vendar pa je v bližini tudi
mariborska, to se pravi med ravensko, celjsko in mariborsko. V primeru, da
preneha dotok pacientov iz celjske, mariborske in ostalih regij, grozi Topolšici
podobna usoda, kot je doletela Debeli rtič.
Nespametno bi bilo čakati, kaj bo čas prinesel. Ob napakah v preteklosti
bi se morali naučiti vsaj to, da zaradi interesov lokalnih faktorjev in ozke
regionalne politike ne uničujemo zdravstvenih kapacitet, ki smo jih ustvarili z
lastnimi žulji. Razen tega pa si s tem le otežkočamo poslovanje, povečujemo
administracijo in tonemo> v birokraciji.
Zdravstveni delavci so kritizirali prakso sprejemanja predpisov s področja
zdravstva in socialnega zavarovanja. Poudarili so potrebo po sinhronizaciji
sprejemanja zakonskih predpisov s teh področij. Ta pomanjkljivost bo zlasti
očitna pri realizaciji zakona o organizaciji zdravstvene službe ob dejstvu, da
še nimamo zakona o zdravstvenem varstvu in socialnem zavarovanju. Nadalje
so izrazili pomisleke zaradi naglice, s katero hočemo urediti vse, česar nismo
uspeli v 20 letih. Ugotovili so, da je organizacija zdravstvene službe na terenu
boljša kot v mestih, da pa je očitek ekstenzivnosti verjetno upravičen. S
predlogom zakona se strinjajo, vendar se boje, da bo integracija izvedena preko
noči. Proces združevanja naj bo temeljito preštudiran, naj upošteva vse pogoje,
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ki jih navaja predlog zakona in naj foo izveden postopoma. Samoupravni organi
zdravstvenih zavodov bd morali pri tem odigrati, odločilno vlogo, zdravstveni
delavci pa bi se morali zavestno vključiti v integracijske procese in ne bi smeli
stati ob strani ter čakati, kot je rekel tovariš sekretar, da bo nekdo od zunaj
urejal zadeve.
Dotaknila bi se še problematike v zobozdravstveni službi. V zadnjem času
smo v dnevnem časopisju lahko čitali kritične pripombe glede organizacije te
službe in glede njenih pomanjkljivosti. Kritika je upravičena. Pomanjkanje
sredstev za to dejavnost je kritično. Vemo, oziroma javna tajna pri nas je,
da imamo širom Slovenije številne privatne šušmarske zobne ordinacije, ki
delajo brez strokovne in družbene kontrole, nekatere v neprimernih prostorih,
po privatnih stanovanjih, ob različnih cenikih in neobdavčeno. Delajo za dinarje
in za devize.
Zasebna zdravstvena praksa je bila doslej pri nas urejena s posebnimi
predpisi. Tb velja za vse zdravstvene delavce enako. Tudi novi zakon ureja
zasebno zdravstveno prakso tako, da se ta dopušča, opravljati pa se mora v
predpisanih pogojih. Ugotovljeno pa je bilo, da javna zobozdravstvena služba
svojih kapacitet zaradi pomanjkanja sredstev ne more 100 lo/o izkoristiti. Ponekod so te kapacitete izkoriščene celo manj kot 50,0/o. To predstavlja za nas
veliko škodo. Pri nas so občani na več zborih, na občnih zborih sindikata, na
posvetih predstavnikov delovnih organizacij in na občnem zboru sindikata
delavcev družbenih dejavnosti izrazili željo in zahtevo, naj naš zdravstveni
dom v Žalcu cdpre javno zobno ambulanto za samoplačnike. Povedovali so, da
marsikdo od njih išče privatne zobozdravstvene storitve, čeprav bi raje plačal
v javni zdravstveni službi tisti prispevek, ki ga sicer plača v privatni ilegalni
ordinaciji. Poudarjam, ljudje bi radi plačali, le da bi prišli pravočasno na vrsto.
Tudi v ostalih službah imamo dnevno opravka s samoplačniki. Zdravstvene
storitve jim zaračunavamo po< cenikih, ki so jih sprejeli naši samoupravni organi.
To ni protizakonito.
Mnenja sem — takega mnenja pa je še veliko zdravstvenih delavcev in
občanov — da bi bile v sedanji situaciji zelo umestne javne zobne ambulante
za samoplačnike. Obstoj takih ambulant bi bil utemeljen iz naslednjih razlogov:
1. kapacitete bi bile izkoriščene ne le 50'%, ampak 70%' ali 100%;
2. delo bi se 'opravljalo1 v primernih pogojih;
3. možen M bil stalen strokovni in družbeni nadzor;
4. lahko bi zaposlili marsikaterega zobozdravstvenega delavca, ki je in ki
bo še brez službe, če bo tudi v prihodnje stanje skladov zdravstvenega zavarovanja takšno, kot je sedaj;
5. kronično pomanjkanje sredstev za zobozdravstveno varstvo ima za posledico široko odpiranje vrat privatni ilegalni zobozdravstveni praksi, ki ni v
skladu z našo družbeno ureditvijo in sedanjo organizacijo zdravstvene službe, in
6. ustregli bi občanom, omilili bi težavno finančno stanje v zobozdravstvu,
predvsem pa bi zagotovili zobozdravstveno pomoč na strokovni višini, četudi
proti takojšnjemu plačilu.
Kolikor bi nam pri takem načinu nuđenja zobozdravstvenega varstva ostajala sredstva, bi jih lahko koristno uporabili za zelo potrebno zobozdravstveno
varstvo otrok in šolske mladine, ki je prav tako prizadeto, kot ostalo zobozdravstveno varstvo.
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V svoji razpravi nisem želela poudariti, naj bi se zobozdravstveno varstvo
izvajalo izključno1 le na podlagi financiranja s strani samoplačnikov, temveč naj
bi dali možnosti, tudi taki obliki zobozdravstvenega varstva.
Predsednik dr. Ruža Šeg edin: Besedo ima poslanec Milan Loštrk.
Milan Loštrk: Ker gre za predlog s področja družbene dejavnosti,
ki je javnega pomena in dokaj občutljiva, sem mnenja, da ga je treba obravnavati kot sestavni del akcijskega programa v okviru izvajanj reformnih in
drugih ukrepov na področju zdravstvenega- varstva. Vprašanje organizacije
zdravstvene službe in zdravstvenega varstva na območju naše republike je že
dalj časa predmet številnih razprav, saj je vprašanje organizacije zdravstvene
službe ključno vprašanje na področju zdravstva glede na stanje, v katerem se
nahajamo danes.
Od tega zakona ni mogoče pričakovati idealnih rešitev na področju organizacije zdravstvene službe. Z izvajanjem zakona, ki vsebuje le osnovna načela,
koncepte in izhodišča, ne bo mogoče rešiti vseh problemov. Reševanje le-teh bo
zahtevalo predvsem polno angažiranje vseh družbeno-političnih faktorjev, tudi
izven zdravstvene službe.
Nadalje menim, da gre za zakon širšega družbenega pomena. V zadnjem
času, ko je bil že izoblikovan celoten koncept organizacije zdravstvene službe in
znano tudi prečiščeno besedilo predloga zakona, še obstaja na terenu mnenje,
da je zakon preveč splošen za konkretne rešitve in da bo nekatere rešitve
verjetno zelo težko uresničiti v praksi, če ne bodo čimprej izdani ustrezni predpisi s strani republiških strokovnih in upravnih organov. Stalni odbor je namreč
na eni od zadnjih sej poudaril prav to, da bi morali biti sočasno s predlogom
zakona predloženi tudi drugi izvršilni predpisi, katere bi lahko pripravili še
pred zakonom, ali pa v času, ko se je razpravljalo o samem zakonu. Odbor je
nekajkrat postavil vprašanje kategorizacije in verifikacije zdravstvenih zavodov.
Še vedno ni rešeno vprašanje standardov in normativov. Ker smo vztrajali na
izdelavi standardov in normativov, je bilo na tem področju nekaj storjenega,
vendar bi po določenem konceptu, upoštevajoč te standarde, potrebovali v Sloveniji še tristo zdravnikov in približno šeststo ljudi drugih medicinskih profilov.
Mi pa že zdaj ugotavljamo, ali je ob danih možnostih teh kadrov zadosti ah
preveč. Tudi vemo, da nekateri profili kadrov, kar je bilo danes v razpravi
že poudarjeno — na primer zobozdravstveni delavci —■ zaradi pomanjkanja
sredstev niso polno izkoriščeni, kar bo pri takem stanju stvari, prej ali slej
pogojevalo zmanjševanje števila zobozdravstvenih delavcev v javni zdravstveni
službi in povečevalo možnosti za privatno zobozdravstveno prakso.
Obstoja namreč zelo resna bojazen, da prav zato, ker nimamo vzporednih
predpisov, oziroma so nekateri predpisi, neuradno v razpravi, neuradno so jih
tudi prejele nekatere zdravstvene institucije, da se bodo kljub zakonu v
zdravstvenih zavodih in pri. zdravstvenih delavcih še naprej pojavljali povsem
privatni koncepti o organizaciji zdravstvene službe v Sloveniji. Lahko bi vam
tak koncept pokazal, ker smo ga tudi v Celju dobili, in sicer po privatni liniji,
vendar s pristankom najvišjih republiških organov.
Postavljam vprašanje, kako je mogoče, da se je v času, ko so bile v javni
razpravi teze in osnutek zakona o organizaciji zdravstvene službe, v zelo
ozkem konspirativnem krogu nekaterih zdravstvenih delavcev, predvsem z
območja Ljubljane, izoblikoval povsem nov koncept o organizaciji te službe.
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Na to vprašanje bi želel jasen odgovor. Lahko* tudi povem, kateri zdravstveni
delavec je avtor tega koncepta
Menim, da je vprašanje izvršilnih predpisov zelo kočljivo vprašanje. Če ti
predpisi ne bodo čimprej sprejeti, predloženega zakona ne bo mogoče dovolj
konkretno in učinkovito uresničiti. Tudi ne smemo prezreti dejstva, da smo
v Sloveniji glede sprejetja zakona o organizaciji zdravstvene službe v precejšnji
zamudi, da je materialni položaj zdravstvene službe težaven in da bi z nadaljnjim zavlačevanjem sprejetja teh predpisov napravili določeno škodo. Ti predpisi morajo biti sprejeti ob široki družbenopolitični aktivnosti predvsem, samoupravnih organov zdravstvenih zavodov.
Ce izhajamo s stališča, da po predlogu zakona zasnovana organizacija
zdravstvene službe postavlja zdravstveno službo na solidnejšo strokovno osnovo',
s čimer daje tudi vse možnosti za višji nivo zdravstvenega varstva občanov in
racionalnejše poslovanje, bi pri prizadevanjih za čimprejšnjo' realizacijo tega
koncepta morah prevladovati predvsem interesi občanov, ne pa ozka lokalistična
gledanja in stremljenja posameznikov.
Želel bi opozoriti še na dvoje vprašanj. Prvič, ponovno poudarjam, da je
vprašanje verifikacije zdravstvenih zavodov zelo pomembno vprašanje, in drugič, da bi. bilo treba glede na status in naloge zdravstvenega, centra v samem
zakonu konkretneje določiti tudi kadrovske in druge normative za delo- centra.
Bojim se namreč, da bo zdravstveni center tudi v prihodnje opravljal svoje
številne naloge ob sedanji kadrovski zasedbi, to se pravi predvsem z administrativnim in tehničnim kadrom in da se kadrovska struktura bistveno ne bo
spremenila, čeprav je velika potreba po ustreznih profilih zdravstvenih in drugih
kadrov. Ce to ne bo določeno, menim, da je v veliki nevarnosti izvajanje vrste
nalog, ki jih določa zakon.
Ker predlog zakona obravnava ne le ekstra hospitalno, temveč tudi hospitalno službo in njeno* družbeno funkcijo*, bo treba z dopolnilnimi predpisi rešiti
tudi vprašanje prerazporeditve posteljnega fonda na območju SR Slovenije.
Na mi znano, kdo je v republiki odgovoren za rešitev tega vprašanja in zakaj
kljub konceptom, ki se porajajo* od časa do časa, do te prerazporeditve ne pride.
Preteklo je namreč že leto in pol, od kar smo odločno zahtevah rešitev tega
vprašanja. Ravno pred nekaj dnevi sem slišal iz vrst zdravstvenih delavcev, da
se pripravljajo določene rešitve, ki pa so tudi za laika nesprejemljive, na primer
glede Sežane in Rogaške Slatine. Vsi trdijo, da bolnišnica v Sežani na tiho
formira lastno antologijo, namesto, da bi se le-ta formirala v Rogaški Slatini.
Obstojajo tudi druge neustrezne rešitve. Skratka, po enem letu in pol, na
območju Slovenije ni prišlo do kakršnihkoli pomembnejših premikov oziroma
sploh v pogledu prerazporeditve posteljnega fonda, nasprotno, prihaja še do
večjih absurdov. Dovolite, da "vam navedem en tak primer.
Dogovorili smo se, da bi kompletirali, kot je že tovarišica Kranjčeva omenila, Tbpolšico* in zato smo zmanjšali oddelek za pljučno tuberkulozo v Brežicah
in pa v Novem Celju. Ugotavljamo pa, da ima Topolšica manj bolnikov, obolelih
za tuberkulozo* in druga pljučna obolenja, ker je mariborska regija zaprla in
trdi, da ima sama proste, nezasedene postelje. V Topolšici pa se na izpraznjenih
posteljah za pljučno tuberkulozo in druga pljučna obolenja formirajo novi interni
pododdelki, skratka, povečujejo so posteljne kapacitete. Taka politika na območju vse Slovenije ni v skladu z reformo in na tej osnovi tudi ni možno rešiti
nekaterih osnovnih ekonomskih problemov. Vsak hoče namreč obdržati ne pamo
status quo, temveč celo širiti svoje kapacitete. Menim, da bo* treba po sprejetju
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zakona čimprej rešiti številna pereča vprašanja s področja zdravstva, sicer
bomo morali vprašanje izvajanja akcijskega programa postaviti na prvo zasedanje zbora kot osrednje vprašanje. Namreč reforma ni postavila v ospredje
le vprašanje sprejetja predloženega zakona, temveč vrsto vprašanj, ki še niso
rešena in jih tudi s samim zakonskim predpisom ne bo mogoče rešiti, če se za
njihovo rešitev ne bodo zavzeli tudi ustrezni republiški upravni organi, regionalni centri in sama zdravstvena služba.
Predsednik dr. Ruža Segedin : Prosim, želi še kdo razpravljati?
Miro Vesel: Želel bi pojasnilo v zvezi s formulacijo 9. alinee 38. člena,
o kateri je danes razpravljal tudi odbor. Pojem »večja investicijska vlaganja«
ni dovolj opredeljen, je zelo relativen in izvajanje te določbe lahko< v praksi
povzroči določeno zmedo. Zanima me, ali je republiški sekretar za zdravstvo
in socialno varstvo pooblaščen za ustrezno tolmačenje te določbe.
Imam predlog, da bi določili limit in se s tem izognili dodatnemu tolmačenju zakona. Pojem »večja investicijska vlaganja« je namreč, kot sem že poudaril, zelo relativen. Za nekega je večje vlaganje že milijon, za drugega pa
500 milijonov S din. Ce bi določili limit, bi dali pravico odločanja regionalnemu
oziroma republiškemu centru in jim s tem dali tudi možnost za spremljanje
investicijskih programov.
Predsednik dr. Ruža Segedin: Sedaj imamo že dve vprašanji. Ali
bi lahko predstavnik Izvršnega sveta odgovoril na vprašanje poslanca Milana
Loštrka o »privatnem« konceptu organizacije zdravstvene službe v SR Sloveniji,
ki, je bil naročen s strani ne vem katerih republiških organov, in na vprašanje
poslanca Mira Vesela v zvezi s tolmačenjem poima »večja investicijska vlaganja«.
Stane Se lih: Na vprašanje poslanca Vesela bi odgovoril naslednje:
Republiški zdravstveni center bo dajal mnenje o investicijskih vlaganjih. Menim,
da ni sprejemljiv predlog, da bi bil z zakonom določen limit, kajti z mariborsko
bolnišnico predstavlja na primer 60 milijonov S din manjše investicijsko vlaganje — investicijsko vzdrževanje ,—, za nek zdravstveni dom pa pomeni to
veliko investicijsko vlaganje. Menim, da bi moral republiški zdravstveni center
izoblikovati stališče o tem, kaj je večje investicijsko vlaganje.
Na pripombo poslanca Loštrka glede razporeditve posteljnih kapacitet bi
poudaril, da je njegova ugotovitev točna, da je ustrezno gradivo sicer pripravljeno, vendar nekatere rešitve še niso1 dokončno izoblikovane, kot je nekaterim
od vas že znano. Opozoril bi, da predloženi zakon pooblašča republiškega sekretarja za zdravstvo in socialno varstvo>, da izda minimalne strokovne in
tehnične pogoje za delo zdravstvenih zavodov, ter da je treba opraviti verifikacijo vseh zdravstvenih zavodov. Na podlagi razpoložljivega gradiva bo sedaj
potrebno čimprej sprejeti ustrezne odločitve, saj je sedaj jasno določeno, kdo je
pristojen za izvedbo te naloge.
Vprašanje poslanca Loštrka mi ni povsem jasno.
Milan Loš trk: Gre za koncept docenta dr. Draška Vilfana. Postavlja
se mi vprašanje, kako je mogoče, da se v času, ko teko v skupščini in na
terenu razprave o organizaciji zdravstvene službe v Sloveniji pojavljajo novi
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koncepti o organizaciji hospitalne, ekstrahospitalne in specialistične službe itd.
Menim, da to vnaša določeno zmedo v osnovni koncept organizacije zdravstvene
službe v Sloveniji in v prizadevanja zdravstvenih delavcev za perspektivo zdravstvene službe.
/
Stane Se lih: Pojasnil bi samo to, da naš sekretariat ni v nobeni zvezi
s tem konceptom, z dr. Draškom Vilfanom pa že leto dni nisem govoril. V njegovo obrambo pa 'bi rekel, da ima vsak občan pravioo zastopati svoje koncepte.
Preseneča morda le-to, da je bilo ustrezno gradivo ©■ tem konceptu posredovano
zdravstvenim zavodom.
Predsednik dr. Ruža Š e g e d i m : Ah se poslanca strinjata s pojasnilom
tovariša Šeliha, zlasti glede tolmačenja o< višini investicijskih vlaganj? Ali
morda polanec Vesel vztraja pri spremembi zadevne določbe zakona.
Miro Vesel : Menim, da bi zaradi javnosti morali določiti vsaj to, kdo
je pooblaščen določiti limit. Ni sprejemljivo stališče, da bi različne institucije
imele različne limite. Zavedati se moramo, da se investicjski programi izvajajo
prek vsega leta in da je to v pristojnosti samoupravnih organov. V investicijsko
politiko bi morali vnesti določen red in zato določiti le en limit in s tem jasno
razmejiti zadevne pravice med samoupravo in republiškim oziroma regionalnim
oentrom. Zavedam se, da je bistvena razlika, manjši zdravstveni dom, če investira 5 milijonov, ali pa klinični center oziroma mariborska bolnišnica. Še
vedno pa mi ni jasno, kdo in na kakšen način bo posegel v to samoupravno
pravico. Jaz se zavzemam, za to, da to samoupravno pravioo z zakonom omejimo,
da zagotovimo organiziran razvoj zdravstvene službe.
Predsednik dr. Ruža Šegedin: Menim, da z zakonom ni mogoče
določiti limita, in sicer iz razlogov, ki jih je omenil že tovariš Vesel. Ta limit je
lahko zelo različen glede na institucijo, za katero gre. Menim, da bo' moral
republiški zdravstveni center, ki je z- zakonom pooblaščen, da daje mnenje k
investicijskim programom za večja investicijska vlaganja, da v praksi izoblikuje določena stališča, glede višine investicij. Nadalje menim, da ne smemo
prezreti ustanoviteljev zdravstvenih zavodov, družbenopolitičnih skupnosti, ki
so že doslej sodelovali pri financiranju investicij. Strokovno sodelovanje zdravstvenih zavodov — tudi v osnovni zdravstveni službi predvidevamo močnejše
zdravstvene institucije — z zdravstvenim centrom, ki mu zakon daje pomembne
dolžnosti in pravice, da bi bila v zdravstvenem zavodu realizirana kakršnakoli
investicija, ne da bi pri tem sodeloval zdravstveni center. Le-ta bo vsako investicijo ocenjeval ne samo z interesa posameznega zdravstvenega zavoda, temveč z interesa širšega območja, ki ga zajema zdravstveni zavod. Nadalje moramo upoštevati tudi perspektivni razvoj zdravstva v Sloveniji, O' čemer je bilo
danes že govora. Ta razvoj mora nujno iti v smeri močnejših, širših regij; O
tem smo govorili že pred letom in pol, ko smo sprejemali zakon o pogojih za
ustanovitev komunalnih skupnosti. Tudi reahzacija predloženega zakona bo
terjala ustanovitev regionalnih zdravstvenih centrov, ki bodo delovali za širša
področja kot obstoječi centri. Menim, da bodo vsi ti instrumenti lahko vplivali
na odločitve posameznih zdravstvenih zavodov glede investicijskih vlaganj.
Menim, da z enim limitom, ki naj bi ga zakon določil, ne bi mogli uspešno
reševati vprašanje investicij za različne zdravstvene institucij e,- Le-te namreč
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potrebujejo različna investicijska sredstva. Določena investicijska sredstva predstavljajo za bolnišnico majhna, za zdravstveni dom pa lahko zelo velika sredstva. Zato se ne strinjam s predlogom poslanca Vesela, da bi že z zakonom
določili h mit.
Prosim, kdo še želi razpravljati? Besedo ima poslanec Albin Pečaver.
Dr. Albin Pečaver: Predloženi zakon daje oporo integracijskim procesom v osnovni zdravstveni službi, ne pa tudi v bolnišnični službi, ker niso
določeni konkretni pogoji za ustanovitev bolnišnic, Rešitev vidim v določbi 2.
točke 66. člena prečiščenega beledila predloga zakona, po kateri republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo določa minimalne strokovne in tehnične
pogoje za delo zdravstvenih zavodov.
Opozoril bi, da je (bil s strani poslanke Republiškega zbora inž. Zdenke
Jurančič pismeno predložen amandma, po katerem se bolnišnica lahko ustanovi,
če ima v svojem sestavu najmanj 300 bolniških postelj. O tem amandmaju sta
razpravljala naš odbor in odbor Republiškega zbora za zdravstvo in. socialno
politiko, ki pa amandmaja nista sprejela. Kriterij 300 bolniških postelj niti iz
strokovnih niti iz ekonomskih razlogov ni sprejemljiv. Ce bi bil sprejet ta
kriterij, bi imel ob razmerju, 9 postelj na 1000 prebivalcev bolnišnico, ki bi zajemala območje s 33 000 prebivalci, medtem ko je limit za zdravstveni dom
40 000 prebivalcev. S strokovnega vidika bi bil sprejemljiv kot minimum 500
bolniških postelj. Število postelj pa ne more biti edini kriterij za ustanovitev
bolnišnice. Upoštevati je treba tudi druge kriterije.
Ker bo po 2. točki 66. člena predloga zakona republiški sekretar za zdravstvo 'določil minimalne strokovne in tehnične pogoje za ustanovitev zdravstvenih
zavodov, menim, da ni potrebno z zakonom predpisati konkretnejših kriterijev
za ustanovitev bolnišnice.
Predsednik, dr. Ruža Šegedin: Kdo želi še razpravljati? (Nihče.)
Ce ne, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje.
Kdor je za predloženi zakon, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal (Nihče.)
Ugotavljam, da je Socialno-zdravstveni zlbor soglasno sprejel predlog zakona
o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji. Obveščam zlbor, da je republiški zbor že sprejel predloženi zakon V enakem besedilu. S tem je zakon s
strani skupščine sprejet. Odrejam polurni odmor.
(Seja je bila prekinjena ob 11.45 in se je nadaljevala ob 12.10.)
Predsednik dr. Ruža Šegedin: Nadaljujemo sejo.
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje
o predlogu zakona o posebni arbitraži za reševanje sporov v zvezi s sklepanjem
pogodb med zdravstvenimi zavodi in komunalnimi skupnostmi socialnega zavarovanja.
Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste dne 31. 3. 1967 prejeli predlog
omenjenega zakona, poročilo zakona za proučevanje zakonskih in drugih predlogov in poročilo zakonodajno-pravne komisije, dne .15. aprila prečiščeno bese12
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dilo omenjenega zakona in dodatno poročilo zakonodajno-pravne komisije, danes
pa še dodatno poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov.
Zeli predstavnik Izvršnega sveta predlog zakona še ustno obrazložiti? (Ne
želi.)
Prosim poročevalca odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov,
da seznani zbor s stališči odbora do prečiščenega besedila predloženega zakona.
Dr. Albin Pečaver: Odbor Republiškega zbora za zdravstvo^ in socialno politiko in odbor Soeialno-zdravstvenega zbora za proučevanje zakonskih
in drugih predlogov sta na skupni seji dne 20. 4. 1967 obravnavala prečiščeno
besedilo predloga zakona o posebni arbitraži za reševanje sporov v zvezi s sklepanjem pogodb med zdravstvenimi zavodi in komunalnimi skupnostmi socialnega zavarovanja z dne 8. 4. 1967, ki ga je skupščini predložil izvršni svet in
so v njem upoštevani vsi amandmaji, ki so bili k predlogu zakona sprejeti na
dosedanjih sejah odborov in zakonodajno-pravne komisije, razen amandmajev,
ki so bili sprejeti na seji te komisije dne 13. 4. 1967.
Pri podrobni obravnavi prečiščenega besedila predloga zakona sta odbora
sprejela enake spremembe in dopolnitve, kot jih je predlagala zakonodajnopravna komisija in sicer:
a) v prvi vrsti prvega odstavka 1. člena se beseda »prejšnjemu« nadomesti
z besedo »poprejšnjemu«;
b) besedilo »pogodbena stranka« oziroma »sporna stranka« v ustreznem
sklonu in številu se na vseh mestih v besedilu nadomesti z enotnim izrazom
»stranka« (to je v četrti vrsti prvega odstavka, v četrti vrsti drugega odstavka,
v drugi vrsti tretjega odstavka in v prvi vrsti šestega odstavka, besedila 1.
člena ter v tretji vrsti besedila 3. člena);
c) razen v naslovu se na vseh ustreznih mestih v besedilu zakona besedi
»posebna arbitraža« nadomestita z besedo! »arbitraža« v ustreznem sklonu (to
je v četrti vrsti, prvega odstavka besedila 1. člena in v prvi vrsti besedila 2.
člena);
č) zadnji trije odstavki besedila 1. člena se izločijo v nov l.a člen.
Spremembe od a) do c) so- redakcijskega značaja in so potrebne zaradi skladne
in enotne rabe posameznih izrazov v zakonskem predlogu. Sprememba pod č) pa
je potrebna zaradi ustreznejše sistematike zakonske materije. Medtem ko ostalo
besedilo 1. člena ureja materialne določbe o arbitraži, navedeni trije odstavki
vsebujejo določbe o postopku pred arbitražo, zaradi česar naj se te določbe
uvrstijo v poseben člen.
Predstavnik izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami strinjal.
Odbora sta se strinjala tudi z naslednjim amandmajem predlagatelja:
K l.a členu: tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Arbitraža si lahko predpiše poslovnik za svoje poslovanje.«
Odbora predlagata pristojnima zboroma, da sprejmeta predlog zakona s
sprejetimi amandmaji.
Predsednik dr. Ruža Šeg edin: Pričenjam razpravo. Prosim, kdo
želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, potem zaključujem razpravo in dajem
predlog zakona na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
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Ugotavljam, da je Socialno-zdravstveni zbor sprejel predlog zakona v enakem besedilu kot ga je že sprejel Republiški zbor.
Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje
o predlogu zakona o kritju primanjkljajev, nastalih do leta 1966 v zdravstvenem
zavarovanju kmetov.
O predlogu zakona je Socialno-zdravstveni zbor že razpravljal na seji dne
21. 2. 1967. leta, sklepanje pa je bilo odloženo. Kot gradivo za to točko< dnevnega reda ste prejeli predlog zakona z dodatno obrazložitvijo, poročilo odbora
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov in poročilo zakonodajno-pravne
komisije.
Zeli predstavnik izvršnega sveta zakon še ustno obrazložiti? (Ne.) Ker ste
poročilo^ stalnega odbora pravočasno prejeli, predlagam, da ga ne čitamo.
Pričenjam razpravo. Kdo> želi besedo? (Nihče.) Če nihče ne želi razpravljati, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za
predlog zakona, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je
kdo proti? (Eden.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Socialno-zdravstveni zbor predlog zakona sprejel. Obveščam zbor, da ga je v enakem besedilu sprejel tudi Republiški zbor.
Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, na razpravo o stopnjah
osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter prispevka
za otroški dodatek in sklepanje o predlogu odloka o soglasju k določitvi stopenj
teh prispevkov.
Kot gradivo k tej točki dnevnega reda ste prejeli zadevni sklep skupščine
republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev Slovenije, predlog odloka
o soglasju k določitvi stopnje osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko
zavarovanje ter prispevka za otroški dodatek, ki ga je predložil odbor Republiškega zbora za delo in socialno zavarovanje, poročilo odbora za proučevanje
zakonskih in drugih predlogov ter poročilo zakonodajno-pravne komisije.
Predlagatelj odloka je za svojega predstavnika imenoval Janeza Japlja,
predsednika odbora za delo< in socialno zavarovanje in Franca Lebna, podpredsednika tega odbora.
Želi predstavnik predlagatelja še ustno obrazložiti predlog odloka? (Ne.)
Ker ste poročilo štalnega odbora pravočasno prejeli, predlagam, da ga ne
čitamo.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se
je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je 'Socialno-zdravstveni zbor sprejel predlog odloka o- soglasju k določitvi stopenj osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko
zavarovanje ter prispevka za otroški dodatek. Obveščam zbor, da ga je v enakem besedilu sprejel tudi. Republiški zbor.
Prehajamo'na 8. tačko, dnevnega reda, na poslanska vprašanja.
Na poslansko vprašanje Adolfa Šarmana bo odgovoril Stane Selih, predstavnik Izvršnega sveta.
12»
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Stane Selih: Poslanec Adolf Šarman je zastavil vprašanje, katere
komunalne skupnosti na območju 'SR Slovenije izpolnjujejo pogoje, predvidene
z zakonom o pogojih za ustanovitev komunalne skupnosti socialnega zavarovanja delavcev, komunalne, skupnosti socialnega zavarovanja kmetov in komunalnega zavoda za socialno zavarovanje. Razen tega želi še odgovor na vprašanje,
na kakšni, osnovi je mogoče šteti med aktivne zavarovance tudi delavce zaposlene v inozemstvu.
Dovolite, da najprej odgovorim na zadnje vprašanje. Vse komunalne skupnosti, in sicer Celje, Nova Gorica, Koper, Kranj, Ljubljana, Murska Sobota,
Novo mesto, Maribor in Ravne na Koroškem izpolnjujejo pogoj o številu aktivnih zavarovancev iz 3. člena 1. odstavka citiranega zakona, ki predvideva, da
mora na območju komunalne skupnosti biti vsaj 30 000 aktivnih zavarovancev.
Res je sicer, da. je bilo na območje komunalne skupnosti socialnega zavarovanja
Murska Sobota ob koncu leta 1966 zaposlenih le 25.511 aktivnih prebivalcev,
toda na podlagi 14. člena temeljnega zakona o zdravstvenem zavarovanju je
šteti za aktivne zavarovance tudi jugoslovanske državljane, ki so v tujini v
delovnem razmerju pri tujem delodajalcu, če so imeli za tako zaposlitev napotilo
pristojnega jugoslovanskega organa. Z območja komunalne skupnosti socialnega
zavarovanja Murska Sobota pa je takšnih zavarovancev preko 5000 in zato
tudi ta komunalna skupnost izpolnjuje pogoje glede števila zavarovancev. Prav
tako vse komunalne skupnosti izpolnjujejo pogoje iz citiranega zakona. In
sicer imajo vse skupnosti splošno bolnišnico, ki ima vsaj oddelke za interno
medicino, kirurgijo1, ginekologijo in porodništvo ter za otroške bolezni, enega
ali več zdravstvenih domov in zavodov za zdravstveno varstvo.
Pač pa komunalni skupnosti Murska Sobota in Ravne na Koroškem ne
izpolnjujeta pogoja iz 3. člena citiranega zakona, da je treba z rednimi prispevki (osnovni in dodatni prispevek) zbranimi , na območju komunalne skupnosti
pokrivati najmanj 90 '°/o stroškov zdravstvenega varstva na tem območju. Izpolnitev slednjega pogoja se . ugotavlja na podlagi zaključnega računa sklada
zdravstvenega zavarovanja. Zaključni računi za leto 1966 so pokazali, da komunalni skupnosti Murska Sobota in Ravne na Koroškem ne izpolnjujeta tega
pogoja.
7. člen citiranega zakona določa, da se zavarovanci z enega območja lahko
izločijo' iz komunalne skupnosti delavcev zaradi pripojitve k drugi komunalni
skupnosti delavcev po sporazumnem sklepu prizadetih skupščin komunalnih
skupnosti delavcev v soglasju s prizadetimi občinskimi skupščinami. V obravnavanem primeru je takšna pripojitev oziroma izločitev že po zakonu nujna,
ker komunalni skupnosti Murska Sobota in Ravne na Koroškem ne izpolnjujeta
z zakonom predpisanih pogojev. Republiški sekretariat za delo bo o tem obvestil
prizadete občinske skupščine in komunalne skupnosti. Kolikor le-ti ne bodo
prišli do ustreznega sklepa o izločitvi oziroma pripojitvi, bo v ustreznem roku
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zagotovil zakonitost s tem, da bo uporabil
pooblastilo iz 3. odstavka 7. člena tega zakona, in določal način pripojitve.
Naj uporabim to priložnost in spomnim, da sta republiški zdravstveni center
in republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo že pred časom opozorila prizadete komunalne skupnosti, da z vidika zdravstvenega varstva ni argumentov za ustanovitev komunalne skupnosti Murska Sobota in Ravne na Koroškem. Prav tako je republiški zdravstveni center nasprotoval ustanoviti zavoda za zdravstveno varstvo na teh območjih, ker ni bilo pogojev in potrebe
za njihovo ustanovitev. Vendar sta ti dve komunalni skupnosti ustanovili za-
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voda za zdravstveno varstvo dn sicer zato, da zadostita z zakonom predvidenim
pogojem. Prav v tem pa tiči razlog, da sta vse doslej vsaj formalno pravno izpolnjevali pogoj za oibstoj kot samostojni komunalni, skuipnosti.
Končno M še pojasnil, da bo vprašanje zavodov za zdravstveno varstvo' po
sprejetem zakonu možno rešiti, in da je Izvršni svet predlagal, da se pozavarovanje zniža na minimum oziroma ukine in so podani vsi pogoji, da se ti dve
komunalni skupnosti pripojita k tistima skupnostima, h katerima gravitirata.
Predsednik dr. Ruža Še g edin: Se poslanec zadovoljuje z odgovorom?
(Da.) Ima morda še kdo kako poslansko vprašanje.
Dr. Mitja Mrgole: Postavil bi naslednje poslansko vprašanje:
Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo je z dopisom št.
22-022-10/65 z dne 25. 1. 1967 dal soglasje k ustanovitvi hospitalnega oddelka
s 25 posteljami v mladinskem zaščitnem domu Dornava.
Zanima me, zakaj je sekretariat dal to .soglasje v času, ko ukinjamo hospitaline oddelke v nehospitalnih in hcspitalmih zdravstvenih ustanovah in v času,
ko smo pripravljali zakon o organizaciji zdravstvene službe, ki takih oddelkov
ne predvideva.
Zanimajo me predvsem razlogi, ki so narekovali to ustanovitev in če so to
narekovale strokovne ali, ekonomske potrebe.
Prosim tudi za pojasnilo-, na podlagi mnenja katere strokovne komisije ali
zdravstvenega centra je bilo soglasje dano.
Predsednik dr. Ruža Segedin: Prosim ali tovariš sekretar lahko
odgovori na postavljeno- poslansko vprašanje že danes?
Stane Selih : Na vprašanje bcm odgovoril na prvi prihodnji seji.
Predsednik dr. Ruža Še g edin: Ali se tovariš dr. Mrgole zadovoljuje
s pojasnilom? (Da.) Ima morda še kdo kako poslansko vprašanje? (Ne.)
Janez Vari: Spoštovana tovarišica predsednik.
V posebno čast si štejem, da vam na naši zadnji seji v imenu vseh poslancev
zbora ob izteku vašega poslanskega mandata, kakor tudi, ob izteku vaše funkcije
kot predsednika zbora izrečem nekaj resnično tovariških besed, za katere
menimo, da smo vam jih dolžni izreči.
Ko smo se pred štirimi leti prvič zbrali in ob konstituiranju zbora in vas
izvolili za predsednika našega zbora, pa tudi pozneje, ko smo govorili o delu
in vlogi zbora, nismo seveda niti. slutili, pred kakšnimi temeljnimi sistemskimi
spremembami stojimo. Nismo vedeli, koliko novih problemov bo gospodarska
reforma prinesla tudi v družbene službe, še posebej pa v zdravstveno varstvo in
socialno skrbstvo.
Vsi ti novi problemi, nove sistemske rešitve, še prav posebej pa nove
stopnje prispevkov, ki so iz leta v leto zmanjševale sredstva za zdravstveno
varstvo-, so privedla naš zbor in vas tovarišišica predsednik do težkih preizkušenj. Vaše delo je v taki situaciji, bik* vse prej kot lahko. Kdor vas tako
dolgo pozna kot jaz — saj je minilo že 25 let, ko sva se prvič srečala — ta ve,
da ste se temu delu, reševanju problemov in iskanju najboljših rešitev v nastalih
težavnih situacijah predaj,ali z enako vnemo-, dejavnostjo- in s tolikšno- mero
odgovornosti, kot v času narodnoosvobodilne borbe, ko sva se prvič srežala.
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Ni namreč slučajno, tovarišica predsednik, da smo prav vas pred štirimi
leti izvolili za prvega predsednika našega zbora. Izvolili smo vas zato, ker smo
vas poznali kot odkrito, značajno delavko, človeka, ki ni -nikoli, pa tudi ne
v najtežjih časih iskal svojo korist, ampak je sebe razdajal, prej za korist
ranjenega in bolnega borca, danes pa za našemu razvoju primeren nivo zdravstvenega varstva. Prav zaradi teh vaših vrlin smo vas cenili in spoštovali.
Tovarišica predsednik, v imenu nas vseh prav iskrena vam hvala za vse.
Predsednik dr. Ruža Se ig edin: Vsem prav iskrena hvala. To je sicer
tovariš Vari neprimerno izkoristil kot poslansko vprašanje, vendar ne najdem
besed, da bi grajala ta njegov korak.
Čutim pa dolžnost, tovariši, da se ob koncu te seje, ko zbor zadnjikrat
zaseda v tem sestavu, prav iskreno zahvalim vsem poslancem za sodelovanje,
zlasti pa še tistim poslancem, ki jim prav tako kot meni, poteka štiriletna
mandatna doba. Delovanje našega zbora zajema zelo pomembno družbeno področje socialne in zdravstvene varnosti vsakega občana. In prav zato je bilo
potrebno, da smo se poslanci čutili odgovorne v vseh naših razpravah in vseh
naših prizadevanjih, da najdemo čimboljše predloge, rešitve, mnenja, stališča,
priporočila in druge akte, ki smo jih sprejemali, da bi to področje čimbolj
ustrezno reševali v korist socialne in zdravstvene varnosti naših ljudi.
Koliko smo v tem uspeli, in koliko ne, je danes dokončno težko reči. O tem
bodo -dajali svoje mnenje poslanci, ki se bodo vrstili v tem zboru in v skupščini. O tem bodo povedali svoje mnenje tudi naši občani. Vendar pa je potrebno
poudariti, da je bila prizadevnost in odgovornost poslancev v tem obdobju
velika ter da je ne moremo zanikati. Prav ta prizadevnost dn odgovornost nas
v tem času obvezuje, poudarj.am obvezuje, da ko bomo odšli iz teh poslanskih
klopi, danes eni jutri 'drugi še naprej delujemo na razvoju našega družbenega
sistema, na razvoju družbenih odnosov na področju zdravstva in socialnega
varstva.
Ob tej priliki bi se rada zahvalila tudi vsem tistim, ki. so prispevali k delu
našega zbora, tako predstavnikom Izvršnega sveta, republiški upravi, predvsem
sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo- ter sekretariatu za delo, skupščinam republiške in komunalnih skupnosti socialnega zavarovanja in občinskim skupščinam, ki so aktivno sodelovale pri organizaciji različnih posvetovanj,
ki smo jih organizirali na posameznih območjih za reševanje določene problematike oziroma za obravnavanje predlogov, zakonov, o katerih je razpravljala
in sklepala naša skupščina.
Da bi zaključek ne bil samo formalen, ampak tudi prijeten, vas vabim v
skupščino na majhen prigrizek in potem v čimvečjem številu na naše tovariško
.srečanje v Šmarjeških toplicah.
S tem zaključujem 31. sejo socialno-zdravstvenega zbora.
(Seja je bila zaključena ob 12.45.)

ZBOR

v.v.v.V

40. seja
(18. aprila 1967)
Predsedoval: Janez Hočevar,
predsednik Organizacijsko-političnega zbora.
Začetek seje ob 9. uri.
Predsednik Janez Hočevar: Tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam 40. sejo Organizacij sko^političnega zbora Skupščine SR Slovenije.
'Svojo odsotnost so opravičili poslanci: dr. Borut Bobte, Marijan Jenko in
Bruno Adam.
Ugotavljam, da je zbor sklepčen.
Seji prisostvujejo predstavniki Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, in
sicer: Mirko Zlender, član Izvršnega sveta, Sveto Kobal, republiški sekretar
za gospodarstvo, Ermin Kržičnik, republiški sekretar za urbanizem, France
Kutin, republiški sekretar za pravosodje in občo upravo, Dragica Dekleva,
pomočnik republiškega sekretarja za finance, inž. Stojan Subic, pomočnik republiškega sekretarja za gospodarstvo, Boris Lipužič, namestik republiškega
sekretarja za prosveto in kulturo, Janez Šmidovnik, samostojni svetovalec v
sekretariatu Izvršnega sveta za zakonodajo in Rajko Kiauta, direktor zavoda
'SR Slovenije za statistiko.
Za današnjo sejo predlagam tale dnevni red:
1. odobritev zapisnika 39. seje;
2. obravnava predloga za spremembo ustave SR 'Slovenije;
3. razprava o poročilu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za leto 1966;
4. razprava o poročilu o nadaljnjem izvajanju ukrepov za racionalizacijo
organizacije in dela javne uprave, pravosodja ter nekaterih zavodov;
5. razprava o informaciji o nekaterih aktualnih vprašanjih pravosodja;
6. razprava o problematiki financiranja nerentabilnih železniških prog in
o kritju izgub v letu 1966;
7. obravnava in sklepanje o predlogu zakona v regionalnem prostorskem
planiranju;
8. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o urbanističnem planiranju;
9. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o delu in pravicah republiških poslancev in funkcionarjev, ki jim je prenehala funkcija;
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10. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o dopolnitvi zakona o prisilni izterjavi, prispevkov in davkov občanov;
11. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o voznih olajšavah za skupinska potovanja mladine in otrok;
12. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o zadolžitvi SR Slovenije,
da se zagotovijo sredstva za nadomestilo za vozne olajšave za skupinska potovanja mladine in otrok v letu 1967;'
13. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o sredstvih SR Slovenije za
graditev sodnih poslopij;
14. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za
sofinanciranje I. etape graditve dvojezične osnovne šole v Lendavi;
15. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za
sofinanciranje graditve študentskega stanovanjskega stolpiča II. v Mariboru;
16. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za
financiranje nadaljevanja graditve inštituta za matematiko-, fiziko in mehaniko
univerze v Ljubljani;
17. obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o prevzemu obveznosti za
odplačilo posojila, ki je bilo najeto v letu 1967 v znesku 10 milijonov N din pri
kreditni banki, in hranilnici v Ljubljani za gradnjo stanovanj;
18. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o načrtu statističnih raziskovanj za leto 1967.
Ali ima morda kdo kakšen dopolnjevaini ali spreminjavalni predlog?
Smatram, da je predlagani dnevni red sprejet.
Navzoče prosim, da se kot ponavadi prijavijo k ra2pravi. z listkom, lahko pa
tudi brez prijavnice.
>
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika prejšnje seje.
Pred sklepanjem o odobritvi zapisnika sporočam, da je poslanka Vladka Jan
naknadno opravičila odsotnost s prejšnje seje zbora.in bo treba zapisnik v tem
smislu dopolniti. Je še kakšna pripomba k zapisniku? (Ni.)
Smatram, da je zapisnik 39. seje zbora odobren.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga za spremembo ustave SR Slovenije.
Zbor je že na prejšnji seji sprejel sklep, da je predlog za spremembo ustave
umesten. Vendar pa je medtem Izvršni svet predlagal nove amandmaje, ki se
vsebinsko razlikujejo cd prvotno predlaganih in ki ste jih prejeli skupaj z
gradivom za to sejo. Zaradi tega. je potrebno o umestnosti tudi ponovno sklepati
in predlagam, da zbor sprejme sklep, po katerem je predlog za spremembo
ustave SR Slovenije umesten, ter da se zbor strinja z vsebino predlaganih
sprememb. Predlog sklepa ste že prejeli in ga dajem 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 Organizaedjsko-politični zbor sprejel predlog sklepa o
umestnosti, spremembe ustave SR Slovenije in o tem, da se zbor v celoti strinja
z vsebino predlaganih sprememb ustave SR Slovenije.
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Ker smo se izrekli za spremembo ustave in soglašali s konkretno vsebino
predlaganih sprememb, je tedaj tudi zadoščeno določilu 5. odstavka 166. člena
ustave SR Slovenije, ki govori o postopku, če bi zbor naknadno ne soglašal s
spremembo ustave.
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na razpravo o poročilu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za leto 1966.
Ker imamo kot 4. točko dnevnega reda predvideno razpravo O' poročilu o
nadaljnjem izvajanju ukrepov za racionalizacijo organizacije in dela javne
uprave, pravosodja ter nekaterih zavodov, ki je tesno povezana z delom Izvršnega sveta, predlagam, da obravnavamo ti dve toifiki dnevnega reda, to je
3. in 4. točko skupaj.
Ali se zbor s tem strinja? (Se.)
K tretji točki ste prejeli poročilo o delu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije v ietu 1966 in poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov, k 4. točki pa poročilo o nadaljnjem izvajanju ukrepov za racionalizacijo
organizacije in dela javne uprave, pravosodja ter nekaterih zavodov in stališča
Izvršnega sveta k omenjenemu poročilu, ter poročilo našega začasnega odbora
za proučitev vprašanj uprave ter zavodov, ki opravljajo upravne zadeve s področja našega zbora.
Predstavnik Izvršnega sveta pri obeh točkah je Mirko Zlender, član Izvršnega sveta. Ah želi morda besedo? (Ne želi.)
Poročevalec odbora za proučevanje zakonskih in 'drugih predlogov k poročilu Izvršnega sveta Skupščine za leto 1966 je predsednik odbora Maks Klanšek. Zeli, morda besedo?
Maks Klanšek (iz klopi): Sklicujem se na pismeno poročilo.
Predsednik Janez Hočevar: Poročevalec začasnega odbora za proučitev vprašanj uprave in zavodov, ki opravljajo upravne zadeve, je poslanec Ivan
Rau. Zeli morda on besedo. (Da.)
Besedo ima Ivan Rau.
Ivan Rau: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Iz poročila republiškega sekretariata za pravosodje in občo upravo o nadaljnjem
izvajanju ukrepov za racionalizacijo organizacije in dela uprave, pravosodja
in nekaterih zavodov je razvidno, da je na tem področju dosežen le delen
napredek. Mnogo več je bilo doslej storjenega na nivoju občin, kot pa v republikih upravnih organih oziroma zavodih, ki se financirajo iz republiškega
proračuna. Odbor je ugotovil, da. je vzrokov za to več. Nekateri So> nakazani
tudi v poročilu sekretariata. Neizoblikovana fiziognomija, neizdelana delitev
dela v republiški upravi povzroča opravljanje nalog po dvojnem tiru. Na drugi
strani pa je povsem zanemarjena nadzorstvena funkcija nad delom občinske
uprave. Republiški upravni organi so premalo medsebojno povezani, Izvršni
svet pa doslej ni uspel zagotoviti močnejše organske povezave, kar bi prav
gotovo vplivalo na racionalnejše delo republiške uprave. Zato bo treba nadaljevati z napori za takšno organizacijo republiške uprave, ki bo sposobna opraviti
pravočasno in strokovno vse svoje naloge.
Odbor je presenetila ugotovitev, da so ostali napori za racionalizacijo
poslovanja v republiških zavodih brez rezultatov. Izgovor, -da republiška uprava
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in njene strokovne službe nimajo potrebnih pooblastil niti objektivnih možnosti,
da bi se na tem področju angažirale, ni prepričljiva. Republiški sekretariat za
finance bi lahko pri obravnavanju sredstev, ki se dajejo iz republiškega proračuna za dejavnost zavodov, lahko zahteval od koristnikov sredstev, da svoje
zahtevke temeljiteje opravičijo. Zaradi tega je odbor sklenil, da priporoči ustanovitev posebne komisije, ki bi pregledala delovanje teh zavodov in priporočila
skupščini ustrezne ukrepe. Odbor tudi vztraja pri. sklepu našega zbora z dne 30.
6. 1966, da je treba finančna sredstva za redno dejavnost organov in zavodov
dodeljevati izključno po programu dela. Vsaj 70 do 80 '°/o nalog je mogoče predvideti že na začetku leta. Za izvedbo predvidenih nalog je mogoče ugotoviti
potrebno število delavcev in njihovo kvalifikacijo. Vsako izgovarjanje, da to ni
izvedljivo, je jalovo.
Odbor je ugotovil, da je poročilo republiškega sekretariata za pravosodje
in občo upravo skrbno pripravljeno in da daje objektivno sliko stanja na tem
področju. Zato odbor predlaga, da zbor poročilo skupaj s stališči Izvršnega
sveta Skupščine 'SR Slovenije sprejme.
Predsednik Janez Hočevar: Kdo želi besedo? Do sedaj nimam prijavljenega nobenega diskutanta. Zeli kdo razpravljati o poročilu odbora?
Če ne, zaključujem razpravo. Iz poročila odbora izhaja, da je opaziti v delu
Izvršnega sveta tudi na področju racionalizacije republiške uprave in drugih
upravnih zavodov določena prizadevanja. Smem povzeti po poročilu odbora, da
zbor poročilo o delu Izvršnega sveta za leto 1966 sprejema in da podpira prizadevanja Izvršnega sveta in republiškega sekretariata za pravosodje in občo
upravo na področju racionalizacije organizacije in dela republiških organov.
Seveda pa se bo moral Izvršni svet zavzemati, da bo realiziral sklepe Organizacajsko-političnega zbora, ki smo jih v tej smeri sprejeli 30. 6. 1966 leta.
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na razpravo o informaciji o nekaterih aktualnih vprašanjih pravosodja, ki jo je Skupščini SR
Slovenije predložil republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo.
Prosim republiškega sekretarja, tovariša Kutina, da informacijo še ustno
obrazloži!
France Kutin: Tovarišice in tovariši poslanci! Gradivo o nekaterih
aktualnih vprašanjih pravosodja, ki vam je predloženo, je izdelala posebna
strokovna komisija s štirimi podkomisijami, v katerih so sodelovali predstavniki
vrhovnega sodišča in višjega gospodarskega sodišča, republiškega javnega tožilstva, odvetniške zbornice, pravne fakultete univerze v Ljubljani ter republiškega sekretariata za pravosodje in občo upravo.
Sestavljala se zavedajo, da je gradivo dokaj površinsko in premalo dokumentirano, vendar je le začetek koristne zasnove, ki naj jo po našem mnenju
v bodoče nadaljuje posebej s to nalogo ustanovljeno strokovno telo, ki naj bi
nadalje sistematično proučevalo vsa v gradivu našteta in še mnoga druga
vprašanja s področja pravosodja. Morali se bomo torej odločiti za dobro organizirano in dovolj poglobljeno proučevanje vsega kompleksa sistemskih vprašanj, pri tem pa bomo brezpogojno morali bolj kot doslej upoštevati, da vsako
odlašanje pomeni zaostajanje pravosodja za 'družbenim razvojem, in da zato
praksa zaradi vsakodnevnih potreb upravičeno vztrajno zahteva in naravnost
izsiljuje nekatere rešitve. Potreben bo kratkoročen in dolgoročen delovni pro-
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gram, ker gre za deloma že dozorele in bolj ali manj proučene in nujne rešitve.
Zagovarjam torej na eni strani potrebo po postopni, umiritvi mrzličnih adaptacij, obenem pa potrebo smelejših posegov in odločitev.
Brionski plenum Zveze komunistov Jugoslavije je s svojimi kategoričnimi
odločitvami — ki sicer niso naslovljene neposredno na pravosodje in organe
pravosodja, so pa posredno odločilnega pomena tudi za pravosodje tako v ožjem
kakor v najširšem smislu — sprožil tudi na področju pravosodja proces hitrejšega usklajevanja z! družbenim razvojem in »družbenimi, potrebami. 2e prej
družbena reforma in zlasti brionski plenum sta nedvoumno postavila zahtevo po
popolni pravni varnosti občana, po utrjevanju zakonitosti z vidika ustavnih načel
in tako sprožila vrsto vprašanj, med njimi tudi takih, ki so vse doslej ostala
skoraj ali popolnoma nedotaknjena.
Trenutno je osredotočena vsa aktivnost na področje kazenskega pravosodja. Gre za popoln prenos poizvedb in preiskav na sodišča, ločitev službe
izvrševanja kazenskih sankcij pri organih za notranje zadeve, uvajanje kontradiktornosti v vsem kazenskem postopku in še za nekatere -druge novosti, pri
čemer naj bi sodišča dobila večjo vlogo. V kratkem pričakujemo novelizacijo
zakonodaje s tega področja, ki bo bistveno vplivala na delo in vlogo sodišč.
Lahko rečemo, da so naša sodišča na to pripravljena, ker so v tem smislu že
predvidela oziroma izvršila vse potrebne kadrovske in organizacijske ukrepe.
In vendar imamo ob vsem tem še nekatere težave.
Po prenosu celotnega kazenskega postopka na sodišča se je na primer število poizvedb na občinskih sodiščih zvišalo povprečno za 21,9 °/o, kazenskih
prvostopnih zadev pa za 14%>. Čeprav se je v letu 1966 število sodnikov pri
občinskih sodiščih povečalo za 8 sodnikov, še vedno odpadeta na enega sodnika
povprečno po 2,5 važnejši zadevi dnevno. Pri okrožnih sodiščih je ostal pripad
v letu 1966 skoraj enak kot leta 1965, in sicer dve važnejši zadevi dnevno ob
tem, da se je število sodnikov znižalo za 7. Deloma je še težja situacija v pogledu
delovne obremenitve sodnikov pri vrhovnem sodišču.
Število važnejših zadev, kazenskih, pravdnih, zapuščinskih in izvršilnih se
je v letu 1966 pri vseh sodiščih splošne pristojnosti povečalo od 126 512 v letu
1965 na 129 039. Narasle so zlasti zadeve kazensko-pripravljalnega postopka za
7,9 Vo, kazenske prvostopne zadeve za 8,7 °/o, pravdne prvostopne za 2,5 %> in
upravni sp6ri pri vrhovnem sodišču za 47,1 °/o. Pri tem moramo tudi 'upoštevati,
da dela sodnikov ne smemo vrednotiti le po številkah pripada, temveč je še
cela vrsta drugih obremenitev, ki jih sodne statistike ne prikazujejo.
Znatno obremenjuje sodnike pravna pomoč občanom na sedežu in izven sedeža sodišča, ki je v letu 1966 narasla nasproti letu 1965 za 10 do 35 fl/o. V letu
1965 je bilo 130 600 strank na sodišču v zadevah pravne pomoči.
Pri tem naj samo mimogrede omenim, da brez učinkovite pravne pomoči,
to je razvitega odvetništva in drugih služb pravne pomoči, ne bomo mogli
ustvariti vsega, kar na področju kazenskega pravosodja zahtevajo nove zasnove
in novi predpisi. Vendar pa tečejo razprave o zakonu o odvetništvu in drugih
oblikah pravne pomoči bolj ali manj intenzivno tako rekoč že od leta 1963, ne
da bi do danes pripeljale do pozitivnih rešitev.
Sodnik mora biti vedno sredi družbenih dogajanj in temu primerno
član v raznih družbenih organizacijah in forumih. Končno mora biti tudi
analitik in sodelavec takrat, ko se z osnutki zakonov in drugih predpisov obračamo za mnenja na sodišča in jih vabimo k sodelovanju. Tako se moramo
v resnici vprašati, koliko pri tem ostane časa za študij in strokovno izpopolnje-
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vanje. Pa ne samo to! Vprašati se moraimo, kakšne pripomočke ima so«inik za
svoje delo in kakšne težave mu pri, strokovnem delu povzroča pomanjkljiva
zakonodajna ureditev na nekaterih pravnih področjih. Tako je, na primer, področje civilnega materialnega kakor tudi formalnega prava le deloma, urejeno
z novimi predpisi, deloma pa se kot pravna pravila uporabljajo določila predvojnega 'prava.
Za velik del stvarnega prava, ki zadeva lastninsko pravico in pravico
do državljanske lastnine, se po določilu 4. člena zakona t> razveljavljanju pravnih predpisov, izdanih 6. 4. 1941 in med okupacijo, uporabljajo kot pravna
pravila še vedno določila avstrijskega občega državljanskega zakonika iz leta
1811, noveliranega leta 1914, 1915 in 1916. V zvezi s tem se pravilniki poslužujejo tudi starih avstrijskih sistemov in komentarjev kot praktičnih pripomočkov.
Ko je nova ustava leta 1963 jasno opredelila koncepcijo o lastninskih raz_ merjih, to' je o družbeni lastnini, in lastninski pravici, se je pričelo intenzivnejše
delo za kodifikacijo stvarnega prava. Zvezni sekretariat ža zakonodajo in organizacijo je leta 1964 izdal predosnutek za zakon o pravicah na stvareh. Na
podlagi pripomb in predlogov se priprave za kodifikacijo stvarnega prava v
zveznih organih nadaljujejo.
V zvezi s stvarnim pravom čaka na rešitev tudi vprašanje zemljiških
evidenc, ki se je v Sloveniji na pobudo geodetskih služb proučevalo že več let,
od 1962 do 1965; prav tako niso še izdani predpisa, za evidentiranje pogodbeno
nastale etažne lastnine v zemljiški knjigi, čeprav je za varnost pravnega pro-"
meta med občani zelo pomembno, da zemljiško knjižna evidenca vsebuje tudi
podatke o etažni lastnini in omogoča hipotekarno' zavarovanje za stanovanjsko
gradnjo najetih kreditov.
Področje obligacijskega prava je le delnoi urejeno s pozitivnimi predpisi:
delovno pravo, stanovanjska razmerja, blagovni, promet in zastaranje terjatev;
pretežni del pa še čaka na kodifikacijo' in se tudi za to področje uporabljajo kot
pravna pravila določila ODZ iz leta 1911.
S področja civilnega procesnega prava imamo zakon o pravdnem postopku;
za izvršilni nepravdni postopek pa se uporabljajo pravna pravila zadevnih
predvojnih zakonov: izvršilni postopek iz leta 1930 in nepravdni postopek iz
leta 1934. V letih od 1959 do 1962 so bili v razpravi že trije osnutki zakonov
o izvršilnem postopku, dokler ni zvezni sekretariat za pravosodje leta 1966 predložil pravosodnim organom v proučitev ponovno teze za ta zakon. Baje je
sedaj vprašanje izvršbe predvideno v prioritetnem planu za leto 1967. Prvi.
predosnutek zakona o nepravdnem postopku je bil sestavljen že leta 1957,
kasneje, v letu 1965, so bile izdelane v zveznem sekretariatu za pravosodje
nove teze in poslane v proučitev. Tudi priprava tega zakona je končno sprejeta
v letošnji delovni program zveznega organa za pravosodje.
Tako stanje povzroča, da pride sodnik v zelo mučno in težko situacijo, ko
mora razreševati posamezne primere, ki nastajajo v naši socialistični in samoupravni družbi po analogiji starih pravnih pravil iz začetka 19. stoletja. Vse
to in še marsikaj moramo upoštevati pri ocenjevanju dela sodišč. S tem seveda
nočem trditi, da nastopajo večkrat tudi težave in slabosti subjektivnega značaja,
ki se gotovo veliko lažje odpravijo kakor zgoraj naštete objektivne težave.
S temi primeri sem hotel ob uvodu v današnjo razpravo pokazati na nekatere značilnost, karakteristične za današnje obdobje na področju pravosodja in
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tako opozoriti, da je ves čas po osvoboditvi primanjkovalo vneme za, proučevanje, še 'bolj pa za razreševanje teh problemov in za sprejemanje primernih
odločitev.
Prav neposredno zadnje obdobje pa nam kaže v tem pogledu že mnogo
lepše perspektive.
Predsednik Janez Hočevar: K razpravi o tej točki dnevnega reda
smo povabili naslednje tovariše: dr. Miho Potočnika, sodnika ustavnega sodišča
SR Slovenije, tovariša Lojzeta Piškurja, predsednika vrhovnega sodišča SR
Slovenije, Rika Kolenca, republiškega javnega tožilca, Fedorja Koširja, republiškega javnega pravobranilca in dr. Marjana Mehleta, sodnika višjega gospodarskega sodišča, katere pozdravljam in jih vabim k razpravi.
O informaciji je ra2pravljal tudi začasni odbor za proučitev pravosodnega
sistema, katerega poročilo ste prav tako prejeli. Za svojega poročevalca je odbor
določil podpredsednika odbora, dr. Vaneka Šiftarja.
Besedo ima dr. Vanek Šiftar.
Dr. Vanek Šiftar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ko je začasni odbor za proučitev pravosodnega sistema 9. novembra
lanskega leta začel razpravo o- teh zelo aktualnih vprašanjih, smo se zaustavili,
pil tem, kje pravzaprav začeti in kako začeti. Od prve seje pa do minule se je
nabralo.mnogo vprašanj, ki so se zgostila tako, da jih ne moremo več odlagati,
temveč jih je treba smotrneje in odločneje reševati. Nekatera nerešena vprašanja namreč postajajo ovira za nadaljnji razvoj samoupravljanja pri nas in
začenjajo celo zavirati razvoj družbeno-političnega sistema kot. temelja naše
ureditve. Odbor je skupno z vsemi udeleženci v zelo živahni razpravi obravnaval vrsto problemov; ker vseh nismo mogli zajeti v poročilu, se bom ob nekaterih ustavil sedaj. Nekatere je navedel že tovariš Kutin, k njegovim izvajanjem bom. dodal še to, kar so na seji menili člani odbora.
Odbor je mnenja, da informacijo, ki je danes v razpravi na tem zboru, ne
moremo sprejeti kot neka stališča, o katerih naj bi razpravljal zbor in se zanje
opredeljeval, pač pa informacija predstavlja zbir najbolj žgočih problemov,
katerim naj Organizacijsko^politični zbor v okviru svojih pristojnosti posveča
potrebno skrb in daje spodbudo za njihovo reševanje, ki je danes potrebna
bolj kot kdaj koli. V tem smislu je treba tudi, sprejeti zadnje stavke te informacije s predlogom, naj ibi Organizaćijsko-politični zbor v bodoči sestavi organiziral stalni odbor, ki bi spremljal ta vprašanja in jih večkrat stavil na dnevni
red svojih sej. Mislim, da je to> tembolj potrebno' zaradi tega, ker se včasih
zdi, da ni poguma za reševanje teh problemov, ki nas dušijo in ovirajo uveljavitev človeka v takem smislu in pomenu, kakor mu ga 'daje naša ustava.
V razpravi je bilo rečeno, da je treba doseči — pri tem bi lahko precej
prispeval stalni odbor Organizacij sko-političnega zbora — sinhronizacijo dela,
da bi se združevale sile, kolikor jih imamo, pri. proučevanju posameznih vprašanj. Ugotovili smo, da je vrsta vprašanj bila že obdelana in predlogi odposlani
zveznim organom, vendar je vse obtičalo nekje v predalih. Na seji našega odbora
smo ugotavljali, da nekatere znanstvene ustanove pri sestavljanju teh osnutkov
stoje ob strani, ker niso povabljene k sodelovanju. Za nekatere rešitve zvedo
šele po objavi v Uradnem listu. Menimo, da bi bilo potrebno vključevati več
ljudi k sodelovanju že pri sestavljanju tez in ne šele tedaj, kadar je zvezni ah
republiški osnutek že sestavljen.
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Na seji je bilo ugotovljeno tudi, da se v zadnjem času uspešno uveljavljajo pobude, ki prihajajo iz Socialistične republike Slovenije. Vpliv teh pobud
na zvezno zakonodajo ni neznaten. Zato je odbor pozdravil tako prizadevanje
in menimo, da bi bilo treba v bodoče dajati še več pobud. Tudi iz današnjega
poročila tovariša Kutina izhaja, da bi bilo treba več smelosti. Kadar se ustavimo pri različnih mnenjih, ne smemo zadeve odložiti, temveč je treba dati
različna stališča v javno razpravo in organizirati take oblike obravnave, da se
vprašanja temeljito razčistijo ter v skladu z našim razvojem in z razvitostjo
naše znanosti sprejmejo ustrezna stališča. Konkretno imam, pri tem v mislih
ureditev pravne pomoči. Če pravne pomoči ne uredimo tako kakor bi. bilo
potrebno, bo pomenila novela zakona o kazenskem postopku in sploh uveljavljanje človeka v samoupravnem sistemu le polovično rešitev. Tako imamo na
eni strani napredne želje, na drugi strani, pa nas stara zakonodaja, stari predpisi vlečejo nazaj.
V zvezi s tem je bilo omenjeno, da na nekatere rešitve nismo dovolj
organizacijsko pripravljeni. Kot primer naj navedem prenos pristojnosti na
občinska soidišča. Mi, smo o tem veliko razpravljali, vendar organizacijsko nismo
bili dovolj pripravljeni. V razpravi na seji odbora je bilo tudi rečeno, da se
dogajajo primeri, ko v posameznih nerešenih zadevah nastopi absolutno zastaranje in s tem so- prizadeti občani.
Nadalje je bilo v odboru zelo glasno poudarjeno-, da ni vse odvisno samo
od zvezne zakonodaje. Ugotavljali smo, da imamo v republiki sprejete predpise
in stališča, vendar se ne izvajajo. Dogaja se, da se v praksi še nadalje ravna po
starem i,n se tako odstopa od že sprejetih progresivnih stališč. Pri tem. imam
med drugim v mislih izvajanje predpisov o izvrševanju kazni ter izrečenih
vzgojnih in varstvenih ukrepov.
Mislim, da je ob tem treiba zelo jasno povedati tudi to, da ne držijo- izgovori,
češ da čas še ni dozorel za kodifikacijo predpisov s področja civilnega prava.
Na to nas je letos opozoril tovariš Kardelj v enem izmed svojih intervjujev
z urednikom »Borbe«. Menim, da bi moral Organizacij sko-politični zbor biti
pobudnik ustreznih prizadevanj in akcij. V tej smeri ni toliko zaprek kot izgleda, saj so celo v ostalih socialističnih deželah, kjer imajo še precej težjo
situacijo1, kakor je pri nas, sprejeli vrsto kodifikacij, ki kažejo na. precejšnja
prizadevanja za progresivnejše reševanje zapletenih vprašanj.
V zvezi s pomanjkanjem predpisov je bil naveden zelo -drastičen primer.
Z ene strani ga je označil že tovariš Kutin, dodal bom pa tisto-, kar je bilo
omenjeno še v odboru. Tako imamo- predpise, da je treba vsak moped registrirati,
glede registriranja etažne lastnine pa nimamo predpisov, čeprav zato lahko
izgubimo težke milijone. Včasih hočemo štedi ti pri vsakem dinarju, na drugi
strani, pa nam zbežijo milijoni in seveda odtečejo tja, kjer ni nagrajevanja
po- delu, temveč nagrajevanje po iznajdljivosti!
Omenjenih je bilo še nekaj problemov. Na primer, -da z nenehnim dopolnjevanjem in noveliranjem posameznih zakonov praktično- razvrednotimo
osnovni smisel in osnovno vsebino predpisa. Tako smo na primer kazenski
zakonik tolikokrat novelirali, da je praktično danes tak kot zelo zakrpana
obleka, pri kateri se skorajda ne more več ugotoviti, kakšna je bila njena
osnovna 'barva. Zato je bilo v odboru zavzeto stališče, da bi. bilo treba v osnovi
in jasno spremeniti celotni kazenski zakonik in ne bi smeli več dopuščati
noveliranja in dopolnjevanja.
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V zvezi s tem so bila načeta tudi nekatera sistemska vprašanja, ki jih ni
v informaciji niti v poročilu. Tako je bilo omenjeno, da s tem, ko se odnosi v
federaciji urejajo na osnovi samoupravljanja, nastaja nova vez med enotami
v socialistični republiki Jugoslaviji. Temu ustrezno je treba urejati tudi naša
višja oziroma vrhovna sodišča-, ker v tem pogledu opažamo zaostajanje.
V zvezi, z razvojem samoupravljanja je bilo obravnavano tudi nerešeno
vprašanje odnosa sodišč nasproti normativni dejavnosti oziroma avtonomnemu
pravu delovnih organizacij. Pojavlja se namreč zelo pomembno vprašanje, kako
daleč naj sežejo ti odnosi in predvsem, kako zagotoviti, da bo sodišče tista
ustavnova, ki bo pomagala razvijati to dejavnost, kajti samoupravna normativna dejavnost je eden izmed sestavnih delov samoupravljanja oziroma njegove
vsebine. V zvezi s tem, je bilo samo navrženo tudi interesantno vprašanje, ali
nazivi naših sodišč ustrezajo stanju, kakršnega imamo, oziroma smeri, našega
razvoja. Tovariši so menih celo to, da naziv občinsko sodišče v zvezi z našim
sistemom financiranja sodišč vodi prej k miselnosti odvisnosti kakor pa k
utrjevanju neodvisnosti oziroma, poudarjam, k utrjevanju potrebne neodvisnosti
naših sodišč.
To je bilo nekaj vprašanj. Navedel sem jih zato, da bi naš zbor lahko
prizadevanja vseh, ki so sodelovali pri sestavljanju, informacije pcdprl in
spremljal njihovo delo ter zato, da bi se Organizacij sko-politični zbor zavedal,
da so to vprašanja, ki so tudi bistvena za naš sistem in bistvena za razvoj
našega družbeno-političnega sistema.
Hvala vam za pozornost!
Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Lojze Piškur, predsednik
Vrhovnega sodišča SR "Slovenije.
Lojze Piškur: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Ze več let se vzdržuje mnenje, da pravosodje zaostaja za splošnim razvojem
našega družbeno -politi čnegia sistema. Tudi v pravosodnih organih se smatra,
da pravosodni sistem pri varovanju in utrjevanju zakonitosti ni dobil ustreznega
mesta tako s stališča zakonodajnega urejanja kot tudi s stališča odnosa do
njega v vsakodnevni praksi.
Čeprav se je od časa do časa pravosodje deklariralo kot zelo pomemben
družbeni faktor, take deklaracije niso* našle ustreznega odziva v praksi,. Ze
dalj časa se kažejo problemi organizacije sodišč, njihovih pristojnosti in med' sebojnih razmerij, problemi razmerij med raznimi pravosodnimi organi glede
njihove pristojnosti in njihovih pooblastil, vprašanje kodifikacije nekaterih
civilno-pravnih področij, ustreznosti nekaterih rešitev na kazenskem področju,
funkcije upravnega spora kakor tudi vprašanja materialno^-finančne narave in
drugih pogojev za delo pravosodnih organov; vendar vsi ti problemi niso bili
vzeti v kompleksnejše obravnavanje, temveč so se od časa do časa iskale le
delne, parcialne rešitve.
Četrti plenum je pokazal na vzroke takega odnosa do teh problemov in
ustvaril tudi ugodno razpoloženje za njihovo reševanje. Pri tem je treba izhajati
s stališča, da je pravosodje samo del celotnega sistema in da tudi ono s svojim delovanjem izraža osnovne principe, na katerih sloni naš družbeno-politični
sistem. Zato je potrebno tudi pri reševanju teh problemov izhajati iz načela
samoupravljanja in federativne ureditve naše države.
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V tej zvezi so živi, tudi problemi razmerij med republiškimi pravosodnimi
orgaini na eni strani in enakimi organi v federaciji, kakor tudi problemi razmerja med republiškimi vrhovnimi sodišči, in vrhovnim sodiščem Jugoslavije.
Utemeljena so stališča, da se na področju sodstva še dosledneje uveljavi dvostopni sistem sojenja in da vrhovno sodišče Jugoslavije odloča le o najvažnejših
sporih, ko gre za vprašanja družbenega sistema in to na podlagi izrednih pravnih sredstev. Zato pa je treba še naprej krepiti vlogo republiških vrhovnih
sodišč in temu primerno urediti tudi pristojnost nižjih sodišč. Isto velja tudi
• za gospodarsko sodstvo.
Prav tako pomemben problem je funkcija sodišč v samoupravnem sistemu,
ki je temelj naiše družbene ureditve. V ta kompleks problemov spadajo zlasti
naslednja vprašanja: Sodna pristojnost glede ocenjevanja sklepov delovnih organizacij, ki so jih te sprejele na podlagi avtonomnih normativnih aktov,
skratka, uporaba avtonomnega prava pri odločanju sodišč; podružbljanje nekaterih dosedanjih funkcij sodišč z razvijanjem družbenih organizmov, kot
na primer poravnalnih svetov, arbitraž in tako dalje; kakor tudi povezovanje
sodišč s samoupravnimi, organizmi od1 delovnih organizacij do družbeno-političnih skupnosti ob izvrševanju ustavne naloge obveščanja o družbenih problemih, ki se kažejo v luči sodne prakse. Pravosodni organi in sodniški kadri so
si že doslej prizadevali, da bi se ta vprašanja ustrezno reševala in so dajali
tudi predloge za zakonske rešitve.
Pravosodni organi v vedno večjem obsegu obveščajo družbeno-politične
skupnosti o aktualnih družbenih problemih, ki jih opažajo pri svojem delu.
Sodna praksa pa še vedno omahuje glede ocenjevanja sklepov delovnih organizacij, ker so še vedno ugovori, proti dopustnosti ocenjevanja. Ti problemi se
sedaj pojavljajo predvsem ob izvajanju določb temeljnega zakona o delovnih
razmerjih, ki močno razširjajo sodno varstvo delovnih razmerij, čeprav je njihovo urejanje d&no v originarno pristojnost samoupravnih organov.
Ob teh osnovnih vprašanjih pa se je nabrala še vrsta -drugih, ki jih je
sprožil naš razvoj od leta 1951 do četrtega plenuma CK ZKJ in se niso dovolj
sistematično- reševala. Predložena informacija o aktualnih problemih pravosodja
našteva ta vprašanja in dejansko predstavlja registracijo resnično pomembnih
vprašanj s področja pravosodja, ki niso nova in tudi ne vsa sporna, vendar pa
pomenijo za pravosodne organe in zlasti za naša sodišča resno oviro za njihovo
uspešno delovanje.
Predložena informacija seveda ni mogla več kot našteti ta vprašanja
z nekaterimi osnovnimi stališči, ker je potrebno večino njih globlje analizirati,
v luči naših -družbenih potreb, tako s teoretičnega kot praktičnega vidika. Tudi
moj prispevek v razpravi; iz istega razloga ne m-ore biti dosti pop-o-lnejši ter ima
predvsem namen opozoriti na njihovo resnično aktualnost.
Smatram -pa za potrebno opozoriti posebno na nekaj problemov, ki povzročajo sodiščem pri njihovem praktičnem -delu še posebne težave.
O problemih kodifikacije oziroma o problemih, ki se kažejo na po-dro-čju
civilnega prava zaradi pomanjkanja kodifikacije cel-o-tnih področij stvarnega,
obveznostnega oziroma obligacijskega in odškodninskega prava, je govoril že
tovariš sekretar Kutin. Jaz tega ne želim ponavljati, pač pa v zvezi s tem želim
opozoriti na to, -da nastaja čedalje več poslovnih razmerij med našimi občani,
med občani in organizacijami ter -da so sodišča pri reševanju sporov glede teh
razmerij večkrat v izrednih težavah. Naša sodišča nimajo ustrezne zakonske
osnove in morajo zato kreativno, -upoštevajoč stara pravna pravila in našo
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družbeno stvarnost, iskati ustreznih rešitev. Na teh pravnih področjih igra
pomembno vlogo sodna praksa, ki pa praviloma ne more biti, osnova za sojenje, ker naša sodišča sodijo, kot je v ustavi napisano: po ustavi in zakonih.
Sodna praksa seveda večkrat omahuje in zato jo morajo usmeriti načelna
mnenja vrhovnih sodišč. Vsekakor je čas, po oceni organov na področju pravosodja, da po tolikih letih naše nove 'družbene in državne skupnosti tudi ta
področja zakonsko uredimo, 'da ne bo treba brskati po starih zakonih in literaturi, kot je že navedel tovariš sekretar, izpred desetletij in celo stoletij. Pri
tem je interesantno tudi 1x>, da je bilo delo za kodifikacijo na teh področjih že
začeto-, da so bili v pripravi razni osnutki tez in celo predpisov, pa je bilo delo
iz nerazumljivega razloga prekinjeno. Nadaljevanje dela za zakonsko ureditev
teh pravnih področij spada po moji oceni v prioritetni plan.
Kazensko pravo, tako materialno kot procesualno, imamo kodificirano
v kazenskem zakoniku in v zakonu o kazenskem postopku. Na tem področju smo pred pomerdbnimi spremembami zlasti v pogledu pripravljalnega kazenskega postopka. Spremembe se nanašajo zlasti na položaj in
vlogo organov za notranje zadeve, javnega tožilstva, sodišča in obdolženca
ter njegove obrambe. V naši republiki nove principe dejansko že izvajamo,
pa imamo seveda pri tem tudi določene težave, ki jih bo treba še premagati. To pa ni edino, kar je treba na kazenskem področju spremeniti.
Zlasti v kaznovalni politiki dela sodiščem precej težav sistem kazenskih sankcij
in sistem določanja teh sankcij. Sodišča imajo pri sedanjem sistemu večkrat
vezane roke tako glede vrste kazni kakor tudi glede njene višine, kar ovira
uresničenje načela individualizacije kazni. Treba bo- zato v bodoče to področje
ponovno proučiti in najti nove rešitve, ki bodo omogočile ustreznejšo kaznovalno politiko.
Nekdaj smo pozdravljali uvedbo upravnega spora v naš pravni mehanizem,
s pomočjo katerega se je bistveno izboljšalo delo upravnih organov in utrdila
zakonitost njihovega ukrepanja. Po več letih praktičnega izvajanja tega pravnega instrumenta pa se je pokazalo, da bi ga bilo treba spremeniti. Upravni
spor ima, kot je v informaciji navedeno, v praksi praviloma kasatomi značaj,
kar pomeni, da vrhovno sodišče republike, ki je edino pristojno za odločanje
o teh sporih, ob množici teh sporov navadno ceni le zakonitost upravne določbe in jo odpravi, če smatra, da je nezakonita, ter le redko, če to ugotovljeno
dejansko stanje dopušča, tudi samo meritorno odloči o spornem 'primeru. Zastopamo stališče, da bi bilo treba tako fiziognornijo' upravnega spora spremeniti, pri čemer bi bilo treba tudi ta spor decentralizirati v pristojnost nižjih
sodišč. V zvezi z upravnim sporom prevladuje že dalj časa pri republiških
pravosodnih organih,in, kot nam je znano, tudi, pri organih socialnega zavarovanja, kakor tudi v teoriji mnenje, da odločbe organov socialnega zavarovanja
o pravicah iz socialnega zavarovanja ne morejo imeti, značaja upravnih odločb,
zaradi česar se spori ne bi mogli reševati v obliki upravnega spora, temveč v
spornem razpravljanju pred nižjimi, rednimi sodišči.
Informacija opozarja še na vrsto drugih pomembnih problemov našega
pravosodnega sistema, katere bi. bilo treba proučiti in jih prilagoditi sedanjim
družbenim potrebam in novim znanstvenim dosežkom! Poleg tega informacija
opozarja tuđi na delovne pogoje pravosodnih organov, od katerih je zlasti
pereč problem financiranja, ki bi ga bilo treba spremeniti in prilagoditi sistemu
samdupravljianja tudi na tem področju.' Pri tem bi dodal še potrebo, da se zagotovijo tudi materialni, pogoji za izvrševanje sodnih odločb, zlasti na področju
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izvrševanja vzgojnih in varstvenih ukrepov, o čemer je vaš zbor že razpravljal
in tudi sprejel konkretne sklepe, kakor tudi na področju stanovanjskih razmerij, kjer še vedno ni mogoče izvrševati pravnomočnih sodnih odločb.
Postavlja se končno vprašanje, kako pristopiti, k reševanju teh aktualnih
problemov in to zlasti ob dejstvu, da po sedanjem stanju večino teh spada v
popolno zakonodajo federacije. Z zadovoljstvom moram ugotoviti, da se kaže
v zadnjem času. pri zveznih organih in pri zvezni skupščini ugodno razpoloženje, da se začne kompleksne je obravnavati pravosodni sistem.. V takem
položaju gre zlasti, za to, da se delo prav organizira. Ker so navedeni problemi
predvsem strokovne narave in jih ni mogoče rešiti na hitro, je potrebno ustanoviti posebne komisije strokovnjakov in znanstvenikov, ki bi izdelali ustrezne
predloge, o katerih fbi potem razpravljale in sklepale pristojne skupščine. Važna
je koordinacija 'dela med zveznimi in republiškimi organi, o> čemer je govoril
že tovariš 'dr. Šiftar in se z njim popolnoma strinjam, kajti iniciativa republike
lahko dosti pripomore k hitrejšemu in morda tudi k ustreznejšemu reševanju.
Nekaj prikazanih problemov, zlasti tistih, ki so materialno finančne narave, pa
seveda mora reševati tudi republika, ki maj hi se v 'bodoče bolj zanimala za
naše pravosodno področje. Mislim, da dosedanje delo pravosodnih organov tudi
zasluži večjo pozornost družbeno-političnih činiteljev.
Predsednik Janez Hočevar: Kdo še želi besedo? (Ne javi se nihče.)
Ker se nihče več ne javi, zaključujem razpravo.
Tovariši, mi smo postavili vprašanje pravosodja na dnevni red predvsem
zaradi tega, da vsaj v začetni fazi dobimo, kakor je rekel tovariš Piškur, registracijo najbolj aktualnih problemov s področja pravosodja. Smatram, da danes
ni priložnosti, da se globlje spustimo v obravnavo teh vprašanj, mislim pa,
da bo ta informacija s poročilom' odbora in razpravo tovariša Piškurja dobro
služila v bodočem delu tega zbora, ki se bo moral aktivneje vključiti v razprave o teh vprašanjih.
Iz poročila in razprave smo ponovno ugotovili, da se pravosodna reforma
uveljavlja dokaj počasi, čeprav so, kot smo slišali, nekatera vprašanja že razčiščena. Naš zbor je že pred1 časom razpravljal o nekaterih vprašanjih, na primer
o problematiki služb pravne pomoči in poravnalnih svetov; nedavno smo tudi
sprejeli zakon o poravnalnih svetih. Ugotavljamo pa, da se v okviru federacije
nekatera vprašanja rešujejo zelo počasi.. Mislim, da bi naš zbor moral sprejeti
priporočilo odbora, o katerem je govoril tovariš dr. Vanek Šiftar. Tako naj bi
naš zbor zagotovil trajno spremljanje razvoja reforme celotnega področja pravosodja in aktivnejše sodelovanje pri urejanju teh vprašanj tako v republiki
kot v zvezni skupščini.
S tem bi zaključil 5. točko dnevnega reda. Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na razpravo o problematiki financiranja nerentabilnih
železniških prog in o kritju izgub v letu 1966.
Iz dopisa, katerega mi je poslal predsednik Izvršnega sveta in ki sem vam
ga dostavil, je razvidno', da Izvršni svet ponovno predlaga odložitev te točke
dnevnega reda. Iz poročila našega odbora za proučevanje zakonskih in drugih
predlogov pa je razvidno, da odbor predlaga, naj zbor razpravlja le o kritju
primanjkljaja, ki je nastal iz obratovanja nerentabilnih prog v letu 1966, med-
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tem ko naj se gradivo o ostali problematiki odstopi Gospodarskemu in Republiškemu zboru naše skupščine.
Prosim, da zbor o tem predlogu' odloči. Kdor je za to, da se sprejme
predlog odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov, naj prosim
dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Eden.)
Ugotavljam, da je Organizacijsko-politični zbor odločil, da danes razpravlja
o kritju izgub, ki šo nastale Združenemu železniškemu transtportnemu podjetju
Ljubljana zaradi obratovanja nerentabilnih prog v letu 1966. Želi predstavnik
Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Mogoče želi govoriti Sveto Kobal, republiški
sekretar za gospodarstvo?
Sveto Kobal: Pl-edstavnik Izvršnega sveta je tovariš Zlender, jaz pa
bi se kasneje prijavil k razpravi.
Janez Hočevar: Ali želi besedo predstavnik odbora? (Ne.) Želi kdo
razpravljati? (Ne javi se nihče.)
Iz poročila odbora izhaja predlog, da zbor sprejme dva sklepa, in sicer:
Prvič, zbor predlaga Gospodarskemu in Republiškemu zboru, da kompleksno proučita vprašanja financiranja nerentabilnih železniških prog ter jima
zato odstopa tudi celotno gradivo, ki je bilo poslano Organizacijsko-pohtičnemu
zboru.
Drugič, Organizacijsko-politični zbor meni, da obstoji obveza republike za
kritje izgub v višini 341 milijonov starih dnarjev, ki so nastale v letu 1966 iz
obratovanja nerentabilnih železniških prog in zato priporoča Izvršnemu svetu
Skupščine SR Slovenije, da ob pomanjkanju proračunskih sredstev v letu 1967
zagotovi potrebna sredstva z najetjem ustreznega posojila pri banki. Ta dva
predloga sklepov dajem v razpravo. Zeli kdo o tem razpravljati.? (Ne javi se
nihče.) Če ne, dajem predlog na glasovanje.
Kdor1 je za ta dva predloga, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev
dvigne roko.) Je kdo proti? (Eden.) Se je kdo vzdržal? (Dva.)
Ugotavljam, da je zbor sprejel oba predloga, ki ju je dal odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov v zvezi s kritjem izgub na nerentabilnih
progah v letu 1966.
Odrejam polurni, odmor.
(Seja je bila prekinjena ob 10.05 in se je nadaljevala ob 10.40.)
Predsednik Janez Hočevar: Prehajamo na 7. točko dnevnega
reda, to je na obravnavanje in sklepanje o predlogu zakona o regionalnem
prostorskem planiranju.
Ker imamo kot 8. točko dnevnega reda obravnavo in sklepanje
o predlogu zakon o urbanističnem planiranju, predlagam, da skupno obravnavamo ti dve točki dnevnega reda.
Oba zakonska predloga je Skupščini predložil Izvršni svet. Njegov predstavnik je Ermin Kržičnik, republiški sekretar za urbanizem, katerega prosim
za ustno obrazložitev.
13*
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Ermin Kržičnik: Tovariš predsednik, tovarišioe in tovariši poslanci!
Dovolite mi, da na kratko povzamem nekatere bistvene točke iz obeh predloženih zakonov. Najprej želim opozoriti na to, da sta oba zakona potrebna za
nadaljnje izvajanje reforme na področju urejanja prostora. Najprej je reforma
v prostorskem pogledu zajela stanovanjsko področje, katerega poblemi so že
znani. V lanskem letu je ta skupščina sprejela dva zakona o komunalnem urejanju, to je zakon o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča in zakon o
prispevku za uporabo mestnega zemljišča. S tema dvema zakonoma smo reformirali. odnose na komunalnem področju. Danes pa sta pred nami dva zakona,
ki urejata probleme na urbanističnem in regionalnem področju. Zal mi je,
da nismo utegnili in nismo uspeli predložiti, to je verjetno naša predvsem
organizacijska napaka, še dveh zakonov, ki tudi pomenita reformo, to sta
zakona o varstvu narave in o geodetski službi. 'S tem bi nekako zaokrožili ta
tako imenovani »paket« prostorskih predpisov, ki jih je potrebno spremeniti
prav zaradi načel reforme.
Najprej nekaj o regionalnem planiranju. Znano je, da je bilo regionalno
planiranje pri nas doslej sicer uvedeno in 'da so se z njim ukvarjale razne
institucije na pobudo občinskih skupščin. Posebej bi rad poudaril še enkrat,
čeprav mislim, da je to v naših obrazložitvah in v skupnem poročilu navedeno,
da so na regionalnem področju imele pobudo občinske skupščine, ker so one
najbolj nazorno čutile, da urbanističnih planov vseh vrst ni mogoče izpeljati,
če ni najbolj bistvenih regionalnih informacij. Tako je bil izdelan regionalni
plan za območje bivšega okraj Ljubljana, regionalni plan mariborskega območja, Šaleške doline, Zgornjega Posočja, Zgornje Savske doline, slovenske
obale in drugi, vendar so bili tudi ti regionalni plani parcialnega značaja.
Bili so kolikor toliko interesantni kot informacija, vendar niso imeli pričakovane učinkovitosti. Republika na tem področju ni imela iniciative, pač pa
je iniciativa bila na strani občinskih skupščin, ki so pri tem praviloma združevale svoje napore.
Kaj pravzaprav hočemo s tem regionalnim zakonom? Doseči hočemo, da bi
republika s svojim najvišjim predstavniškim organom izrazila voljo, urejati
slovenski,prostor tako, da bi omogočila kar najbolj hiter in kar najbolj optimalen gospodarski in, socialni razvoj in da bi na ta način uredili tiste probleme,
katerih ne ureja podjetje oziroma kolektiv, temveč 'družba. Gre predvsem za
tako imenovano infrastrukturo1, v katero spadajo zlasti komunikacije,, vodno
gospodarstvo in energetika. Poleg tega gre tudi za namensko razdelitev prostora po kategorijah, za kmetijstvo, gozdarstvo, turizem, in pa seveda za prostor
2a potrebe infrastrukture, o kateri sem pravkar govoril.
Zakaj je to potrebno? To je potrebno', tovarišioe in tovariši poslanci,
predvsem zaradi tega, ker se na slovenskem območju na nacionalnem slovenskem prostoru, s temi problemi nihče organizirano ni. ukvarjal. Posledica
takšnega stanja je ta, da nismo imeli ustreznih koncepcij za razvoj infrastrukture in jih še danes nimamo v celoti. Spomnite se tovarišice in tovariši poslanci
na projekt hitrih cest, ki je bil obravnavan v tej skupščini! Problem cest je
tako tehten, lahko bi rekel, da je takega nacionalno življenjskega pomena,
da se težko primerja z drugimi, problemi. Prav tako je z vodami in z energetiko,
prav tako je potem z ustrezno razporeditvijo. prostora; Najboljši dokaz, kako
nujno potrebno je probleme reševati, je znana ugotovitev o.tako imenovani
prometni izolaciji slovenskega prostora. Dejstvo je, 'da smo po vojni doživljali
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to izolacijo zaradi, najrazličnejših pogojev in dogodkov doma. in v svetu, danes
pa največji prometni tokovi tečejo mimo našega prostora.
Regionalne informacije torej ni:so ibile na razpolago. Ce so se občinske
skupščine obračale preko svojega organa in ustreznih urbanističnih institucij
na republiko ali konkretneje, na n,aš sekretariat, da bi povedali, kje bo tekla
cesta skozi Jesenice in Kranj, kje bo potekal regionalni kraški vodovod zat
oskrbo Postojne, Pivke in Sežane, kako bo tekla cesta skozi Koper in obalne
občine do Pule ali kje bo tekla cesta iz Ljubljane preko Postojne do italijanske
meje in podobno, mi konkretno teh informacij nismo mogli dati. Tako se tudi
dogaja, da so dana velika sredstva za najrazličnejše urbanistične načrte, zazidalne načrte in druge projekte, v katerih pa si zamisli pogosto med seboj
nasprotujejo. :
Zato imamo dva lepa primera na Gorenjskem, in sicer v dolini Voje in
v radovljiški občini na nekem drugem mestu, kjer je za isti prostor prvi
projektant izdelal zazidalni projekt za naselje, drugi je naredil projekt za
turistično hotelsko cono, tretji projektant je izdelal projekt za hidroakumulacijO', četrti projektant pa je potegnil skozi to področje avtocesto. Mislim, da
so to neodpustne napake.
Naj mi, bo oproščeno1, če omenim še to, da je v Jugoslaviji proces regionalnega planiranja že stekel in da Slovenija v tem pogledu zaostaja. Konkretno:
avtonomna pokrajina Vojvodina se je že lansko leto odločila za regionalni plan
Vojvodine t vidika agromelioracij in vodnega gospodarstva. Navedem- naj
primer iz sosednje republike Hrvatske, kjer je prav z regionalnim planiranjem
uspelo zainteresirati mednarodne finančne kroge, zlasti v krogih Združenih
narodov, za projekt južnega Jadrana. Prav tako se pripravlja angažma mednarodnega kapitala za izkoriščanje reke Save, za cestno zvezo Zagreb—Split in za
cestno zvezo Zagreb—Dunaj. Medtem pa se pri nas dela izolirano po posameznih regionalnih institucijah: načrt ceste izdelajo za sebe, načrt energetike
za sebe,' vodno gospodarstvo za sebe, urbanisti delajo posebej, prav tako
gozdarji, turisti in tako dalje. Vse kaže, da drži definicija o slovenski nacionalni
posebnosti, namreč, da je le težko združiti sile na eni fronti, medtem ko smo
na posamičnih področjih dobri, živahni, delovni in polni idej.
V Jugoslaviji se torej ta proces razvija in tudi ustrezni zakoni so bili v
preteklih letih že sprejeti, vendar v zasnovi drugačni,, predvsem kot podlaga
urbanističnim načrtom. Naš zakon je skonstruiran tako, da tvori podlago- urbanističnim načrtom. Vendar pri tem upošteva urejanje prostora ter infrastrukture, ki je potrebna našemu gospodarstvu. Reševanje vprašanj infrastrukture
rešuje mnoga vprašanja gospodarstva, tako kot je na primer avtocesta Ljubljana—Zagreb povsem izpremenila lice in strukturo Dolenjske oziroma kot je
severna magistrala med Cmo in Lendavo spremenila strukturo naše severne
regije. Mislim, da ima infrastruktura obsežen učinek na gospodarska gibanja.
To- se pravi, da imamo opravka na eni strani s spodbujanjem gospodarskih
tokov, ki jih v podjetniškem smislu izvajajo ekonomske celice, na drugi strani
pa imamo nujno potrebo zavarovanja tako imenovanih družbenih koristi v
prostoru. Nujno potrebno je, da republika položi roko na tiste hektarje in
kvadratne kilometre, ki jih je nujno potrebno zavarovati pred individualno
investicijsko ekspanzijo, ali, pa pred ekspanzijo investicij posameznih podjetij,
posameznih delovnih kolektivov. Zaradi, gospodarskega razvoja nastajajo nenehno konflikti med širšimi in ožjimi interesi, med posameznikom in kolektivom
na eni strani ter družbo na -drugi strani,. Medtem ko se posamezniki in kolek-
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tivi zelo borijo za svoje interese v prostoru, pa je interes družbe večkrat
hranjen zelo anonimno, zelo ohlapno in brez ustrezne dokumentacije.
Naj omenim še podatek, da ima iSlovenija 22 000 km2; od tega pa le
3000 km2 ali le pičlih 15'°/» sposobnih absorbirati najrazličnejše infrastrukturne,
ekonomske in druge urbainske investicije. Od tega moramo odšteti tudi kmetijske površine in turistične rekreacijske površine, ki so po svojem obsegu
praviloma zelo velike.
Bistvena konstrukcija oziroma bistveni momenti regionalnega zakona so
tile: da se opredeljujemo le za najnujnejše, da ne programiramo ekonomike in
socialnega razvoja, temveč programiramo, planiramo ih kasneje tudi projektiramo vse tisto, kar smo v 6. členu zakona navedli, se pravi osnovno prometno
omrežje, osnovno energetsko omrežje in pa osnovne voidne gospodarske rešitve.
Pomembna je ugotovitev, da se Slovenija integrira z jugoslovanskim prostorom
in z evropskim prostorom. Mislim, da je to nujno in izrecno potrebno v smislu
reforme, ki zahteva integracijo. Integracija pa ni mogoča brez ustreznih komunikacij, brez ustrezne energetske in vodne gospodarske povezave.
Dovolj o tem. Mislim, da je treba reči nekaj besed še o programu dela, ki
ga mora potrditi, skupščina. Glede financiranja je skupščina odločila, da se za
izdelavo regionalnega plana dodeli 600 milijonov iz dodatnega malo prometnega
davka in mislim, da je ob trenutni finančni situaciji po reformi to najmočnejša
dokaz za to, da je skupščina, da so poslanci sami spoznali, da je to potrebno
in ni o tem nobenega dvoma. Govorim o 600 milijonih dodeljenih sredstev
zaradi tega, da se ne bi izognili razpravi ali nam ta zakon povzroča dodatne
stroške, kar je mislim pravilo pri razpravah o vseh drugih zakonih.
Sama organizacija dela je šibka točka zakona, saj zakon o organizaciji, o
strukturi ali morda celoi o neki organizacijski formaciji ne govori zaradi tega,
ker govoriti o tem zaenkrat ne more. Verjetno bo v tem pogledu sledil določen
proces. Sam osebno mislim, da bo brez ustrezne udarne, dobro organizirane
regionalne organizacije res težko ustreči vsem zahtevam, saj se bomo sicer
morali podati na področje nenehnih kantaktov, razgovorov, konfliktov, razreševanja konfliktov in podobnih reči. Naj navedem samo en primer, kako je
težko urejati probleme, kadar gremo samo na dogovore. Glede hidroelektrarne
Trnovo je Skupščina SR Slovenija sklenila, da se gradnja odloži, medtem pa,
kakor nam je znano, .projekt te gradnje nadaljujejo.
O urbanističnem zakonu samo nekaj besed. Sedanje stanje na tem področju
je stanje gradbenih okolišev, je stanje izjemnih lokacij, je stanje črnih gradenj.
Mislim, da so to tri točke, katere označujejo našo urbanizacijo, ki je bila
politično opredeljena prav v tej skupščini 1962. leta, ko je bilo sprejeto načelo:
treba je graditi strnjeno, na strnjenih območjih, da se na ta način zemljišče
čimbolj izkoristi in se tako dosežejo čim nižji komunalni, stroški. Dejstvo je,
da je takšno politično opredelitev omogočala materialna formacija stanovanjskih skladov, ki so združili res izredno velika sredstva. Na tej podlagi smo
izdelovali projekte in gradili naselja, četrti, ki so na ravni standarda morda
Nizozemske aH Švedske, kjer je narodni dohodek 2000 do 2500 dolarjev na
prebivalca! To je bilo v izrazitem nasprotju z našim narodnim dohodkom in
našo narodno produktivnostjo dela.
Reforma je, kakor je znano, pometla s takšnim načinom financiranja. Reforma je tudi tisti bistveni vzrok, zaradi katerega je nujno potrebno spremeniti sistem urbanizacije, namreč takšen sistem, kakršen je bil takrat opredeljen. Gradbeni okoliš je treba likvidirati. Prav tako je treba omogočiti, da
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se gradi v manjših zaselkih, tudi v tistih, ki ne štejejo 100 hiš, kar je bilo
doslej po posebni odredbi označeno kot najmanjše naselje, kjer se lahko sploh
gradi. Imamo namreč tudi naselja s 25, 30 ali 50 hišami, ki so komunalno
dovolj dobro opremljena in imajo vsaj ustrezno avtobusno postaj o. Znano
je namreč, da je stanje v povojni slovenski urbanizaciji več ali manj posledica delovanja dosedanjega sistema. Sistem, ki ga je postavila reforma, pa
terja popolnoma drugačno usmeritev, ne administrativno — tako smo v poročilu
navedli — temveč je treba uveljaviti ekonomske odnose tudi na tem področju.
Ekonomski odnosi, na tem področju pa pomenijo s čisto preprosto besedo, da
si investitor izbira tako lokacijo, ki mu ustreza in je v skladu z njegovimi
materialnimi možnostmi, ne pa tisto lokacijo, ki mu jo diktira urbanistični
načrt ali kakršenkoli drugi abstraktni ali pa teoretični urbanistična dokument.
Vsa urbanizacija na svetu se odbija po ekonomskih poteh in mislim, da
tudi mi pri nas ne moremo drugače. Namen zakona je, sprostiti ekonomske
pogoje, torej izbiro lokacije glede na investitorjeve zmožnosti. Jasno je, da se
pri tem javljajo mnogi problemi. Rad bi opozoril, da je veliko ljudi, ki trdijo,
da bomo s tem sprostili še širšo disperzijo naših naselij. Slovenija ima namreč
6000 naselij, trgov in vasic. Za 1 600 000 prebivalcev je to izredno velika številka. Rad bi pa opozoril na to, da se ne razvijajo vsa naselja in da investitorji
ne silijo v vsa naselja, temveč se želijo naseljevati, predvsem tam, kjer je komunikacija, kjer je voda, kjer je elektrika. Avtobusno omrežje je silno razvejano
in imamo izredno dobre zveze. Konkretno med Ljubljano in Kranjem je vsak
dan 82 avtobusnih zvez, da ne govorim še o drugih aglomeracijah. Dejstvo je,
da se je začela v Sloveniji tendenca tako imenovane obcestne naselitve.
Obcestna naselitev se danes v ljubljanski aglomeraciji, začenja pri Vrhniki,
se razvija preko Brezovice in pride do Ljubljane, potem pa teče naprej do
Domžal strnjeno v ozkem koridorju, potem od Domžal do Kamnika in v trikotniku nazaj do Trzina. Na drugi strani sega proti severu preko Šentvida
in preko Medvod. V Celju se začne obcestna aglomeracija pri Vranskem in se
potem nadaljuje preko Šempetra in Žalca do Celja, na drugi strani se nadaljuje do Vojnika v strnjeni vrsti in do Štor in dalje. V Mariboru se začenja
ta obcestna naselitev v Ptuju in sega preko obdravskih vasic tja do Maribora
in se nadaljuje do Ruš. Potem imamo to obcestno naselitev na Gorenjskem,
kjer se razni cestni kraki, ki gravitirajo k Škofji Loki, Kranju in Jesenicam,
intenzivno poseljujejo. Mislim, da nedeljski vikend lahko najjasneje predoči,
kaj to pomeni. Ali to pomeni, da bomo morah potem kasneje izdajati ogromna
sredstva za komunalno opremljanje, za vodovode, za čistilne naprave in podobno? Ali je to dobro ah slabo? Mislim, da imamo zagovornike ene in druge
trditve. Zakon pušča občinam, da odločijo, kako bo njihova urbanizacija potekala. Republika varuje le tako imenovane nacionalne prostorske interese. Po
novem predpisu bo, kakor ste opazili, možno zidati povsod tam, kjer ni izrecno
prepovedano. Nezazidljivo območje bo tisto, po katerem bodo potekale avtoceste,
na katerem se bodo izvajala večja akumulacijska ali agromelioracijska dela,
območja, ki so zaščitena zaradi turizma, rekreacije ali naravnih znamenitosti,
zaradi večjih zazidav, potem območja, ki so zavarovana zaradi drugih razlogov;
na vseh drugih območjih pa bo možno zidati.
Interesantno v zakonu je tudi 1x>, da bo lahko občina opredelila z urbanističnim redom, kako se bo poseljevalo in urejalo podeželje. Z urbanističnim redom
bo lahko občina določila, da na samem ni mogoče graditi, ampak je mogoče
graditi le strnjeno v naseljih s 5, 10, 20 ah 150 hišami. S tem se naselja gru-
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pirajo in opremljajo s tudi tako* imenovano družbeno strukturo, se pravi z
družbenimi službami, šolo, zdravstvom, trgovino in tako dalje.. ,
Naj na koncu omenim še problem črnih gradenj. Črne gradnje so posledica
togega administrativnega režima gradbenih okolišev in pa izjemnih dovoljenj,
ki so bila možna, kadar je šlo. za gradnje v naseljih, ki so štela najmanj 100 hiš.
Jasno je, da obstoja sloj ljudi, ki nima dovolj osebnih dohodkov in tudi nima
drugih možnosti, da se reši stanovanjski problem. In ti ljudje, katerih ni malo,
si želijo pridobiti na najcenejši način streho nad glavo. Takšen človek ni mogel
graditi v gradbenem okolišu, kjer bi bila gradbena zemlja draga, kjer so bili
tudi komunalni stroški visoki in kjer ibi moral plačati komunalni prispevek.
Mislim, da je prav, da s.tem prenehamo in tako< omogočimo* tudi ljudem z
manjšimi možnostmi, da si zgradijo na ta način streho nad glavo*. Dejstvo pa
je, da si naš človek zna pomagati in dia obstaja pri naših ljudeh, zlasti na
podeželju, izredna tradicija medsebojne pomoči, ki izhaja še iz časov košnje,
žetve, obiranja hmelja, ko sosed sosedu pomaga. Ko si danes ljudje gradijo
stavbe, vidite, kadar delajo ploščo, kako obsežna je pomoč vseh bližnjih in
daljnih sosedov, sorodnikov in drugih. Ne. trdim, da je to pravilo* naše sta^
novanjske graditve, ampak je le izhod za tistega, ki druge poti nima.
Obstoječi urbanistični predpisi se bodo morali prilagoditi novim pogojem.
Treba bo izdelati urbanistični red v posameznih občinah. Občine ga bodo lahkosprejele s tem, da v urbanističnem redu zagotovijo svojo* lastno* urbanistično
politiko, upoštevajoč regionalne prepovedi, oziroma rezervate in izgradnjo na
podeželju. Z zazidalnimi načrti bodo občine opredelile urbanistično politiko
izgradnje manjših naselij1, z urbanističnimi načrti pa izgradnjo' in urbanistično
politiko večjih naselij. Pomembno je tudi dejstvo, da je lokacijski postopek na
eni striani poenostavljen, na drugi strani pa hudo* kompliciran. Lokacijski postopek je po tem zakonu problem ne samo za tistega, ki gradi, ampak je tudi
problem vseh tistih, ki, iso zaradi kakršnekoli gradnje kakorkoli prizadeti.
Znano* je, da si je nekdo s trudom* pridobil ali kupil stanovanje, takšno
ah drugačno, potem pa se zazidalno okolje spremeni, postavi se stolp, blok ah
cesta, postavi se nekaj, česar on nikoli ni pričakoval in je seveda na ta način
prizadet. Torej ne gre samo* za tistih 100, ki jih misli graditi danes, ampak gre
za tistih 2000, ki bodo s temi gradnjami kakorkoli pravno* ali materialno prizadeti. S tega vidika je lokacijski postopek upravni postopek in je ne glede
na to* ah je zazidalni načrt narejen ah ni, nujno* potreben komisijski ogled,
ter je nujno potrebno zaslišati vse tiste, ki so kakorkoli prizadeti. Ne mislim
samo na občane, mislim tudi na vse 'druge organizacije, delovne organizacije in
tudi na širšo družbo.
Uveljavljanje zakona bo zahtevalo ustrezen napor občinskih skupščin, zlasti
pa urbanističnih institucij. Sekretariat je pripravil seminar, pripravil je vse
potrebno, da pomaga občinskim skupščinam, upravnim organom in urbanističnim službam ter institucijam, da se prehod na nov režim postopno*, brez večjih
stroškov, ihte in naporov, izvede do konca leta 1967. Hvala lepa!
Predsednik Janez Hočevar : Oba zakonska predloga je obravnaval
začasni, odbor za proučitev problematike komunalnih služb, katerega pismeno*
poročilo ste prejeli.
Glede zakona o regionalnem prostorskem planiranju je odbor določil, za
poročevalko poslanko inž. Marijo Zupančič-Vičarjevo. Prosim jo. da poročilo
odbora še ustno Obrazloži, pri čemer naj še posebej poda izjavo o. amandmajih
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k 1., 7., 8., 9.., 12. in 15. členu, ki jih je dala zakonodajno-pravna komisija. Predstavnik Izvršnega sveta je .vse navedene amandmaje, razen k 15. členu pod točko
a), sprejel že na seji zakonod a jno^pr avne komisije. Na seji odbora za urbanizem,
stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve Republiškega zbora pa je sprejel tudi ta amandma k 15. čLenu ter so tako vsi postali sestavni del zakonskega
predloga.
Besedo ima Marija Vičar.
Inž. Marija Zupančič-Vičar: Poročilo našega začasnega odbora
za proučitev problematike. komunalnih služb ste že prejeli. Začasni odbor se
strinja tudi z vsemi predloženimi amandmaji zakonodajno-pravne komisije in
predlaga zboru, da sprejme zakon z vsemi predloženimi spremembami in dopolnitvami. Dodatno k temu je prejel naš zbor tudi poročilo, ki ga je poslal odbor
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora. To poročilo se glasi takole.:
»Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora
Skupščine SR Slovenije je na seji dne 5. aprila 1967 obravnaval predlog zakona
o regionalnem prostorskem planiranju, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil
Izvršni svet.
V načelni razpravi so se člani odbora s predlogom zakona v celoti strinjali
in sklenili, glede na to, da Gospodarski zbor ne sklepa o predlogu zakona,
predlagati predsedniku Gospodarskega zbora, da seznani pristojna zbora z
mnenjem odbora, naj predlog zakona o regionalnem prostorskem planiranju
sprejmeta.
Odbor ni obravnaval predloga zakona po členih, podpira pa težnjo zakonskega predpisa po realnem vrednotenju prostora in ustrezni 'družbeni intervenciji, ki ju zahtevajo objektivni ekonomski odnosi kot posledico gospodarske in
družbene reforme. Razpoložljivi aktivni gospodarski prostor Slovenije se zaradi
hitrega ekonomskega razvoja naglo zmanjšuje in je zato nujna njegova racionalna izraba za potrebe bodočega prometa, energetike, organizacije industrije,
kmetijstva, gozdarstva, turizma in tako dalje.«
Torej predlagam, <da zbor zakon sprejme.
Predsednik Janez Hočevar: K predlogu zakona o urbaninističnem
planiranju je odbor (določil za poročevalca poslanca Vlada Grešnika. Prosim ga,
da poročilo odbora še ustno obrazloži, pri čemer naj še posebej poda izjavo o
amandmajih zakonodajno-pravne komisije k 4,, 12., 16., 17., 18., 23., 24., 25.,
32., 34, 43. in 48. členu.
____
Predstavnik Izvršnega sveta si je pridržal izjavo o amandmajih k 17., 23.
in 32. členu, vendar je na seji odbora za, urbanizem, stanovanjsko izgradnjo- in
komunalne zadeve Republiškega zbora 'dne 14. aprila sprejel amandma k 23. in
32. členu, tako da so vsi amandmaji zakonodajno-pravne komisije, razen pripombe k 17. členu, že poštah sestavni del zakonskega predloga.
Vlado Grešnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Odbor za proučitev
problematike komunalnih služb je predložil že pismeno poročilo. Po seji našega
odbora je o predlogu zakona o- urbanističnem planiranju razpravljala še zakonodajno-jpravna komisija ter sprejela.amandmaje k 4., 12., 16., 18., 23., 24., 25.,
32., 34. in 48. -členu. Na seji te komisije je predstavnik Izvršnega sveta te
amandmaje sprejel, razen amandmajev k 23. in 32. členu, oporekol pa je tudi
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pripombi zakonod a j no-pravne komisije k 17. členu. Na seji odbora za urbanizem,
stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve je predstavnik Izvršnega sveta
sprejel amandma k 23. in 32. členu, zakonskega predloga. Še vedno pa je vztrajal pri prvotni formulaciji 17. člena.
Odbor je že v prvotni razpravi podrobneje razpravljal o določbi 17. člena
zakonskega predloga. Pri tem je bil odbor mnenja, da je predložena formulacija
nujna, ker izdelave zazidalnih načrtov ni mogoče časovno omejevati, zlasti ne,
če se hoče uresničiti načelo zakona o urejanju mestnih zemljišč, ki predvideva
etapno urejanje posameznih gradbenih kompleksov. V imenu odbora predlagam,
da zbor sprejme zakonski predlog z amandmaji, ki jih predlagata odbor in
zakonodajno-pravna komisija, brez popravka 17. člena. Ti amandmaji so sicer
postali sestavni del zakonskega predloga, ker jih je predstavnik Izvršnega sveta
sprejel oziroma sam predlagal.
Predsednik Janez Hočevar: Poročilo zakonodajno-pravne komisije
k obema zakonskima predlogoma smo tudi prejeli. Ah želi predstavnik komisije
besedo? (Ne želi.)
Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Ce ne,
zaključujem razpravo.
Prehajamo na glasovanje, in sicer najprej o predlogu zakona o regionalnem
prostorskem planiranju. Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne roko.
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam:, da je predlog zakona o regionalnem prostorskem planiranju
sprejet.
Dajem na glasovanje drugi predlog zakona, to je predlog zakona o urbanističnem planiranju. Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne roko'. (Vsi
poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo> vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je tudi ta zakon Organizacijsko-politični zbor sprejel.
Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu zakona o delu in pravicah republiških poslancev in funkcionarjev, ki jim je prenehala funkcija, katerega je Skupščini SR Slovenije predložila njena komisija za volitve in imenovanja.
Ali želi predsednik te komisije; zakonski predlog še ustno obrazložiti? (Da.)
Besedo ima poslanec Adolf Arigler.
Adolf Arigler: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da v
imenu komisije za volitve in imenovanja ter administrativne komisije naše
skupščine, ki sta predlagatelja zakona o delu in pravicah republiških polancev
in funkcionarjev, ki jim je prenehala funkcija, opozorim na najvažnejša izhodišča in osnovne značilnosti tega zakonskega predloga.
Predlagani zakon sicer z dokajšnjo zamudo izpolnjuje praznino v izvajanju
ustavnih načel o rotaciji in reelekciji poslancev in funkcionarjev. Uresničevanje
navedenih načel zagotavlja večjo demokratizacijo mehanizma oblasti in uprave,
hkrati pa povzroča češče menjanje funkcionarjev, ki se vračajo bodisi nazaj v
svoj osnovni poklic ali pa prevzemajo druge družbeno-politične funkcije. Sedaj
smo v obdobju, ko postaja širše obnavljanje kadrov, ki opravljajo javne družbene funkcije, pomemben pogoj za poglabljanje socialistične demokracije, pa
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tudi povsem normalni pojav današnjega časa. Prav zato moramo zgraditi tak
mehanizem, ki bo te procese podpiral in preprečil, da se najodgovornejše
družbene funkcije devalvirajo, če družba ne bo prevzela nobene odgovornosti
in nikakršnih obveznosti nasproti tistim, ki jim s potekom mandata prenehajo
funkcije.
Številne razprave v odborih in komisijah zvezne skupščine, ki je zakon
že sprejela, pa tudi razprave v odborih in komisijah naše skupščine, so pokazale, da je .potrebno pri izvajanju ustavnih načel o rotaciji in reelekciji z
ustreznimi zakonskimi določbami okrepiti samostojnost in odgovornost vseh,
ki opravljajo javne .družbene funkcije.
Zakonski predlog je upošteval, da je za naš nadaljnji socialistični razvoj
nujna močnejša orientacija k deprofesionalizaciji 'družbeno-političnega dela,
da bi lahko v večji meri rekrutirali voljene funkcionarje iz neposredne proizvodnje oziroma iz delovnih organizacij. Odtrganje teh kadrov za dobo štirih
let od njihovega rednega dela predstavlja za mnoge določeno zaostajanje v
stroki. Zato zakonski predlog omogoča tem kadrom, da se v teku enega leta
pripravijo za vrnitev v svoj prejšnji poklic. S tem pa tudi ne bo več potrebno,
da bi že med trajanjem mandata iskali možnosti za ponovno vključitev v svojo
stroko ali celo predčasno odhajali s svojih funkcij.
Predlagani zakon omogoča tudi tistim, ki so daljšo dobo prebili na manj
odgovornih družbenih funkcijah, nadaljuje delo. Ti kadri imajo bogate izkušnje,
veliko znanja in sposobnosti. Povratek v injihov prejšnji poklic ali stroko je ne
samo zelo težak, temveč oestokrat praktično onemogočen. Zato ne bi bilo
smotrno, da se družba odreče njihovim izkušnjam, ker jih lahko mnogo
koristneje vključuje v ustrezne pošle družbeno-poli ti en e ga značaja. Zato je
predvidteno, da bodo taki funkcionarji za določen čas opravljah posle, katere
jim bo poveril organ, v katerem so opravljali svojo funkcijo.
Zakonski predlog rešuje tudi vprašanje tistih voljenih funkcionarjev najvišjih organov Zveze komunistov, SZDL, Zveze sindikatov in Zveze združenj
borcev NOV Slovenije, ki so pred tem bili poklicni poslanci ali pa so opravljali,
najodgovornejše funkcije v predstavniških organih oziroma organih uprave. Ti
funkcionarji so s tem predlogom izenačeni z republiški poslanci in funkcionarji,
ki jim je prenehala funkcija. Zakon sicer ni mogel rešiti vprašanja tistih
funkcionarjev zgoraj navedenih družbeno-političnih organizacij, ki so ves čas
opravljali samo politične funkcije; prav tako zakon ni mogel urediti vprašanja
funkcionarjev v občinskih skupščinah oziroma v družbeno-političnih organizacijah občin. To je namreč pravica njih samih in lahko same rešijo ta vprašanja v svoji pristojnosti. Lahko pa zanesljivo trdimo, da ta zakon predstavlja
impuls za ustrezno reševanje teh vprašanj tako v družbeno-političnih organizacijah kakor tudi v občinskih skupščinah.
Glede na to, da so predlog zakona o delu in pravicah republiških poslancev
in funkcionarjev, ki jim je prenehala funkcija, sprejeli tudi ustrezni odbori
Skupščine in Izvršni svet, predlagam zboru, da ta zakonski predlog sprejme.
Predsednik Janez Hočevar: Zeli morda besedo predstavnik Izvršnega
sveta? (Ne želi.)
Zakonski predlog je obravnaval tudi naš odbor. Ker je poročevalec odbora
Marijan Jenko odsoten, prosim ali želi besedo podpredsednik odbora Franc
Svetelj? (Ne želi.)
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Poročilo zakonodajno-pravne komisije smo tudi prejeli. Zeli kdo razpravljati? (Ne, iavi, se nihče.)
Zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za
predlog zakona o. delu in pravicah republiških poslancev in funkcionarjev, ki
jim je prenehala funkcija, naj prosim dvigne roko, (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona o delu in pravicah
republiških poslancev in funkcionarjev, ki jim je prenehala funkcija.
Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu zakona o dopolnitvi zakona o prisilni izterjavi prispevkov
in davkov občanov, ki ga je Skupščini. SR Slovenije predložil Izvršni svet.
Predstavnik Izvršnega sveta je Dragica Dekleva. Ali želi predstavnik Dragica Dekleva besedo? (Ne želi.)
Odbor je prav tako razpravljal o tej dopolnitvi zakona, njegov poročevalec
je Brane Vipotnik. Ali želi poročevalec odbora besedo? (Ne želi.) Zeli kdo
razpravljati? (Ne javi se nihče.)
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o prisilni izterjavi prispevkov in davkov občanov dajem na glasovanje. Kdor je za zakon, naj (dvigne roko. (Vsi
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel zakon o dopolnitvi zakona o prisilni
izterjavi prispevkov in davkov občanov.
Prehajamo na naslednjo, 11. točko dnevnega reda, to je na obravnavo itn sklepanje o predlogu zakona o voznih olajšavah za skupinska potovanja
mladine in otrok.
Ker je v naslednji, to je v 12. točki dnevnega reda predvideno
obravnavanje in sklepanje o predlogu odloka o zadolžitvi SR Slovenije, da se
zagotovijo sredstva za nadomestilo za vozne olajšave za skupinska potovanja
mladine in otrok v letu 1967, predlagam, da razpravljamo skupaj o> obeh točkah
dnevnega reda.
Predlog zakona in predlog odloka je Skupščini SR Slovenije predložil v
obravnavo in sklepanje Izvršni svet. Za svojega predstavnika je določil inž. Stojana Subica. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Oba akta
je obravnaval odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega
zbora in dostavil pismeni poročili. Zeli morda besedo Tone Florjančič? (Da.)
Prosim ga za stališče odbora o predlogu predstavnika Izvršnega sveta k 3. členu.
Tone Florjančič: Sklicujem se na poročilo odbora. Pri tem pa
opozarjam tovariše poslance na zadnji odstavek tega poročila na 1. strani,
kjer je odbor vztrajal, da se spremeni oziroma ustrezno dopolni 3. člen in se
zakon sprejme šele po ustrezni dopolnitvi. Prosim predstavnika Izvršnega sveta,
da to poročilo odbora izpolni.
Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Sveto Kobal, republiški
sekretar za gospodarstvo.
Sveto Kobal: Tovarišice in tovariši poslanci! Ne bom ponavljal
stvari, ki so napisane že v obrazložitvi predloga zakona, vendar mislim, da
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je koristno, če odgovorim na nekatera vprašanja v zvezi' s problemom, ki je
bil sprožen oziroma na tista, ki bodo Verjetno še postavljena v razpravi. Pri
tem bom dal konkreten predlog, ki v bistvu izhaja iz stališč zakonodajno-pravne
komisije in iz stališč -odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov. V
zvezi s tem bom na začetku opozoril samo na nekatere okoliščine, ki naj pripomorejo k lažjemu razumevanju problemov.
'Zakon velja samo za leto 1967. To pa zaradi tega, ker republika prvič sama
rešuje vprašanje regresov, katerih breme prevzema od federacije. Federacija
ni imela o tem potrebne dokumentacije ter zato ni bilo mogoče takoj ugotoviti,
kakšne bodo materialne posledice tega prenosa v republiškem proračunu. Zato
se je Izvršni svet odločil, da predlaga le začasni zakon, s tem da se do- konca
letošnjega leta na podlagi že pridobljenih izkušenj predloži skupščini ustreznejšo
dolgoročnejšo rešitev tega problema.
Z zakonom se pravzaprav ustanavlja pravica določenih skupin, mislim predvsem seveda na mladino, kot splošna javna pravica, zaradi česar ustrezna organizacija, ki opravlja prevoze, ne more odkloniti prevoza, če se javi interesent
z ustreznimi dokumenti in izpolnjenimi pogoji. Ta pravica je splošna in javna
ter je tudi z zakonom javno razglašena. Zaradi čisto praktičnih in nekaterih
drugih razlogov smo se v zakonskem predlogu izogibali zelo dokončnih in preciznih določil, kajti podrobnosti po našem mnenju ne spadajo v zakon, temveč
v pogodbe za železnico, ob tem pa poudarjam, da bodo tudi te konkretne odločitve javne, in objavljene kot druge železniške tarife. Tako bo po< pogodbi
praktično določena prevozna cena za potniški kilometer. Tako bodo občanom,
prizadetim organizacijam in . mladincem znane vse podrobnosti te ureditve za
leto 1967, ki seveda ne more menjati vsebine zakona, temveč pomeni samonjegovo logično nadaljevanje.
Tretje, kar želim posebej podčrtati, je to, da gre za ureditev, ki se naslanja
na pavšalno vplačilo tega regresa pri železnici. To je specifična rešitev, ki je
dosedanji zvezni sistem regresov ni poznal in ima svoje izredno dobre strani.
Kakor vidite, je tako regres lahko vnaprej materialno dimenzioniran, poleg
tega pa omogoča izredno preprost administrativni postopek. Ob predlagani
rešitvi zakonodajalec ni neposredno zainteresirali, da bi pogoje potovanj kakorkoli omejeval, ampak prepušča železnici, da te pogoje lahko širi. Mislim reči
to, da v pogojih pavšalne pogodbe za plačilo celotnega regresa, pri čemer
j e: seveda izhodišče ocena te dimenzije dana, nimamo interesa, da bi kakorkoli
zmanjševali možnosti 'Uporabe tega - regresa, tel- zaostrovali administrativni
postopek z raznimi potrdili. Menimo-, da je v takem sistemu nasprotno potrebno,
da. železnica čimbolj širi te;ugodnosti, in jih ne. omejuje, le na mladino; če hoče
ob teh pogojih prevažati tudi starejše,, ji. zakon tega. ne preprečuje. Praktično
je pravzaprav nemogoče povsem ločiti mladino- od starejših, ker,gre dostikrat
za .mešane skupine. Tudi do sedaj je .železnica to tolerirala,
V tem predlogu zakona smo se omejili, kakor vidite, na železnico. Do take
odločitve je, prišlo popolnoma zavestno in se je pri tem obravnavalo tudi vse
druge ideje o možnostih tistega regresa. Čeprav pri tej rešitvi ne bi smelo imeti
glavno vlogo materialno vprašanje, je vendarle treba poudariti, da že predlagana rešitev, ki se omejuje le na prevoze z železnico, predstavlja velik problem
ža republiški proračun. Pri tem nastopa tudi. povsem načelno vprašanje ali
je prav, da se republika zadolžuje že ža naslednje leto- za kritje tekočih izdatkov
tega leta. Taka rešitev lahko sproži niz podobnih zahtev, pri tem pa ni verjetno,
da bi republiški proračun v naslednjih letih nudil kaj ugodnejše pogoje za
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odplačevanje vseh obveznosti. Tudi to dejstvo je treba v danih pogojih upoštevati in obveznosti omejiti na najmanjšo dopustno mero. Zato je Izvršni svet
mnenja, da je treba regresirati predvsem tak način prevoza, s katerim se vključujemo v splošni jugoslovanski sistem dajanja regresov in ki v končni konsekvenci omogoča, da mladina spozna širšo domovino, se pravi celotno območje
Jugoslavije. Z železniškim prometom so lahko dostopni praktično' vsi kraji, ki
so za mladino zanimivi. Sistem prevozov na železnici v Jugoslaviji predstavlja
v bistvu enovit sistem, pri čemer bi vsak interesent lahko uporabil pravico
regresirane vožnje na celotnem območju Jugoslavije. .
Slovenija predstavlja relativno majhno' območje, zato se ostali prevozi,
poleg železniških, v glavnem opravljajo na relativno kratkih relacijah, ki so
bile sicer doslej zelo frekvenitirane. V obrazložitvi je dana informacija, da je
bilo za prevoze z avtobusi v lanskem letu dano iz zveznih sredstev okrog
700 milijonov dinarjev. O regresu v takem obsegu so v naših razmerah ne
moremo razgovarjati. Prenos obveznosti financiranja teh regresov na republike
ni bil le načelnega pomena, temveč se je hkrati skušala doseči tudi večja
racionalnost in večja kontrola uporabe sredstev za regresiranje prevozov.
Glede možnosti regresiranja voženj z avtobusi je območje republike Slovenije v določenem smislu specifično predvsem iz dveh razlogov. Prva specifičnost je majhna površina, druga pa je ta, da so cene prevozov z avtobusi v
Sloveniji do 30 %> nižje kakor v ostalih republikah, in to ne na podlagi kakršnekoli predpisane cene, temveč na podlagi zelo močne proste konkurence, ki
obstoja v Sloveniji zaradi izredno razvitih tovrstnih kapacitet. Tako znaša cena
potniškega kilometra z avtobusi, kakor veste, okrog 6 dinarjev, pri čemer je
konkretna cena odvisna tudi od posebnega dogovora. Regresi, ki jih ostale
republike že dajejo za avtobuse, oziroma jih nameravajo še predložiti svojim,
skupščinam, so v glavnem preračunani na to, da se zmanjšajo razlike, ki
nastajajo v osnovni ceni avtobusnih prevozov med ostalimi republikami in med
Slovenijo'. To pomeni, da bi se z uvedbo regresov za prevoze z avtobusi v
drugih republikah v tem pogledu izenačili 'pogoji, ki jih mladina v Sloveniji
zaradi nižjih cen že ima. Ne glede na vse to pa Izvršni svet tudi meni, da bi
bilo treba z združenimi sredstvi predvsem spodbujati in omogočati prevoze na
daljših relacijah in ni potrebe, niti materialne niti družbene, da bi se iz
republiških sredstev regresirali prevozi na krajših relacijah, pri čemer obstoja
cela vrsta konkretnih možnosti za poslovne in komercialne dogovore posameznih
transporterjev z interesenti.
Vseh podrobnosti in pogojev nismo vnesli v predlog zakona tudi zato, ker
menimo, da ne bi mogli s takimi podrobnimi obveznostmi zavezati železniških
transportnih podjetij. Če bi to vse bilo v zakonu, bi bilo treha zaradi vsake
malenkostne spremembe spreminjati zakon. Poleg tega bi tak način reševanja
tega vprašanja terjal tudi popolnoma drug avtomatizem obračunavanja, ki bi
izhajal iz individualnega obračuna regresa za vsakega posameznika. Ker gre
tako za pavšalen odnos z železnico, se z zakonom v 'bistvu le določa ustrezen
budžetski izdatek in javna pravica, vse drugo pa se ureja s pogodbo, ki jo skleneta 'dve pogodbeni stranki. Zakon tako železniškemu transportnemu podjetju
ne more naložiti nobene materialne obveznosti. Zaradi vsega navedenega je
Izvršni svet določbo 3. člena zakonskega predloga lahko zelo poenostavil.
Sedaj pa še nekaj pojasnil v zvezi s konkretnimi vprašanji in predlogi.
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Na sejah odborov je Izvršni svet v celoti sprejel popravljen 1. člen predloženega zakona, kar ne predstavlja nobenih bistvenih sprememb, vendarle pa
prispeva k večji, jasnosti določbe. K določbi 1. člena zakonskega predloga nameravam predlagati še dopolnitev, in sicer v zvezi s pripombami k določbi 3. člena.
V odboru je bila namreč dana k 3. členu pripomba v tem smislu, da je treba
definirati pojem skupine in določiti starostno mejo mladincev, ki imajo pravico
do popusta. V zakonodajno-pravni komisiji pa je bila dana pripomba, da je
treba fiksno določiti največji obseg sredstev, ki se lahko1 dajo v ta namen,
najmanjšo možno mejo popusta in to, da Izvršni svet daje soglasje k pogodbi iz
3. člena.
Izvršni svet je o teh predlogih oziroma pripombah naknadno še enkrat
natančno razpravi jiafl. in do posameznih vprašanj zavzel tudi stališča, ki jih bom
sedaj navedel.
Glede definiranja pojma skupine Izvršni svet smatra, da bi zakon tako
določbo lahko vseboval in zato predlaga, da se zadnji, se pravi drugi, odstavek
1. člena, dopolni z dodatnim stavkom, ki bi se glasil takole: »Skupina mora
šteti najmanj pet oseb.« Ta zakonska določba bi pomenila to, da železnica ne
more odkloniti prevoza skupine, ki šteje več kakor pet oseb, čeprav to vprašanje
v razmerju do železniškega transportnega podjetja sploh ni bilo problematično
in smo nameravali to določiti v pogodbi.
Drugo je vprašanje starostne meje. Kakor vidite, smo se tega vprašanja v
zakonskem predlogu izognili in Izvršni svet tudi sedaj smatra, da ga ne bi bilo
umestno reševati z zakonom. Pojavlja se namreč cela vrsta konkretnih vprašanj.
Zakon smo gradili na tem, da je (potrdilo mladinske ali druge ustrezne organizacije osnova za popust. Če naj z zakonom določimo starostno mejo, se takoj
pojavi vprašnje, katera starost je odločilna, ali 18. leto ali 25 let? Ali je to
samo tista mladina, ki študira ali tudi tista, ki je zaposlena, in stara do 25 let,
pa ima že take dohodke kot 40 let star inženir. Vsi to bi bilo privedlo samo
do zoženja pravic mladine. Izvršni svet pa je mnenja, da pravice ni treba zožiti,
temveč nasprotno priporoča železnici, da ne kontrolira skupin in pusti skupine
tudi mešane ter omogoča prevoz v skupini, tudi starejšim, zlasti v športnih grupah, ki jih je težko omejiti na 18 let ali na 25 let ali na katerokoli leto starosti
vmes. V 'pogodbi smo nameravali določiti samo najnižjo starost, katere se mora
obvezno držati železnica, čeprav v tem pogledu velja potrdilo mladinske in tej
ustrezne 'družbene organizacije. Zato bi tako določilo v zakonu v bistvu povzročilo mnogo problemov in polemiko, ki je po našem mnenju nepotrebna in bi v
bistvu privedla do tega, da bi v prihodnje tak regres postal pretežno komercialni
regres same železnice.
Izvršni svet je razpravljal tudi o vprašanju, ali naj se v zakonu določi najmanjši možni popust. Pri tem je Izvršni svet zavzel stališče, da ne bi bilo
koristno to določiti v zakonu, treba pa bo to objaviti v tistem dokumentu,
katerega sem omenil prej, in bo sledil podpisu pogodbe z železnico. Iz obrazložitve izhaja, da se zaenkrat dogovori amo z železnico o popustu do 70!°/o redne
cene. Ko je Izvršni svet razpravljal o tem, ali bi se to navedlo v zakonu ali
ne, je bil mnenja, da tega ni potrebno vnašati v zakon. Taka zakonska določba
bi se med drugim lahko tolmačila tudi tako, 'da bo tudi v naslednjih letih
veljal enak regres, pri čemer bi železnica lahko zmanjšala lastne napore v prizadevanjih, da regres sama povečuje iz povsem komercialnih poslovnih razlogov. Zato smo mislili, da bi bilo bolje, če za leto 1967 to vprašanje rešimo s
pogodbo, kasneje pa usmerjamo železnico v tem smislu, da v nadaljnji fazi.
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daje vedno večji del svojega popusta. Letošnji popust <do 70 % je kakor vidite,
sestavljen iz 25 l0/o popusta, ki ga daje železnica, ostali regres pa pavšalno' regresira republika in je samo globalno* izračunan.
Naslednja pripomba .se nanaša na to, da bi v zakon napisali, največji znesek, ki ga republika daje za ta namen. Mislimo, da tega zneska ni možno napisati v zakonu, ker bi s tem prej nakazali znesek po pogodbi. Če bi kasneje
železniško transportno podjetje ne hotelo podpisati pogodbe za zakonsko določeni znesek, bi. morali ta znesek ponovno popraviti s spremembo zakona. Zato
je Izvršni svet menil, da zadostuje, če se potrebni znesek navede v obrazložitvi,
konkretiziran pa je tudi v odloku, ki ga bomo obravnavali v naslednji točki
dnevnega reda. Ob taka rešitvi ni zakon z ničemer prejudiciral dokončnega
pavšalnega zneska za regrese, ki bo določen s pogodbo na podlagi predhodnih
razgovorov.
Ob koncu bom pojasnil še stališče Izvršnega sveta glede sugestije zakonodajno-pravne komisije, da naj bi pogodbo odobril Izvršni svet. O tem vprašanju
je Izvršni svet razpravljal in bil mnenja, da ni nobenega razloga za kasnejšo
odobritev pogodbe po* Izvršnem, svetu, saj je Skupščina že v dosedanji praksi
večkrat dala upravnim organom še pomembnejša pooblastila. Tako> je bil na
primer z zakonom o uporabi sredstev za investicije in zakonom o uporabi, sredstev za izgradnjo energetskih objektov sekretariat1 za finance pooblaščen, da
v imenu republike podpiše pogodbo* za preko 100 milijard dinarjev. Izvršni svet
je tudi menil, 'da je treba odgovornost za sklenitev pogodbe in njeno izvajanje
v skladu z zakonom v celoti prenesti na upravni organ.
Predsednik Janez Hočevar: Začenjam razpravo. Besedo' ima Dušan
Barbič.
Dušan Barbič: Tovarišice in tovariši poslanci! Predlagam amandma,
in sicer k 1. in 3. členu predlaganega zakona.
...
Predlog zakona o voznih olajšavah za skupinska potovanja mladine , in
otrok, ki daje možnost potovanja s popustom samo po železnici, je pomanjkljiv,
pa tudi sicer ni v skladu z določbami.ustave SRS iz naslednjih razlogov:
Prvič, vsi kraji v SiR Sloveniji nimajo železniške povezave,;kar bi povzročilo, če bi zakon v predloženem besedilu • sprejeli, da otroci in mladinci v SR
Sloveniji ne bi imeli enakih pogojev za izobraževanje, saj iz obrazložitve zakona
izhaja, da odpade več kot polovica potovanj na šolske izlete in znanstvene
ekskurzije, ki, spadajo v. redni; program šol. Ustava SR Slovenije določa v 2.
odstavku 39. člena, da delujejo šole in izobraževalni zavodi v skladu z načelom,
da je treba vsakemu občanu ob enalkih pogojih •omogočiti, da si pridobi znanje
in izobrazbo po svojih možnostih in nagnjenih. •••
'
Drugič, predlog postavlja v neenak položaj tudi prevozna podjetja, saj onemogoča med njimi konkurenco oziroma daje železniškemu podjetju monopolni
položaj, kar ni v skladu z določbami 3. odstavka 20. -člena ustave SR Slovenije,
ki določa', da imajo delovne organizacije ne glede na to, kdo jih: je ustanovil,
enak položaj.
,Na podlagi'tega predlagam, da se v 1. členu predlaganega'zakona za besedama »za železniških« dodata še besedi »in avtobusnih«; tretji, člen pa naj se
spremeni tako, da se glasi »Višino popusta in druge natančnejše pogoje o priznavanju voznih olajšav iz' 1. člena tega zakona predpiše republiški sekretariat
za gospodarstvo s pravilnikom.«
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Ce je tak amandma nesprejemljiv, pa predlagam, da se zakonski predlog
zavrne ter se sredstva, ki so predvidena za regres, porazdelijo predvidenim
izobraževalnim skupnostim, naj 'bi sredstva za te namene uporabile najbolj
smotrno glede na konkretne potrebe in možnosti posameznih območij.
Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je Milka Jovan.
Milka Jovan: Enakost pravic, dolžnosti in odgovornosti ljudi, skladno
z enotno' ustavnostjo in zakonitostjo, je po zvezni ustavi eno izmed temeljnih
načel socialistične družbe in njenega napredka ter podlaga za razlago ustave
in zakonov ter za delovanje vseh in vsakogar.
Zakon o voznih olajšavah za skupinska potovanja mladine in otrok, ki daje
pravico do popusta samo pri, železniških prevozih, postavlja v neenak položaj
vsoi tisto mladino in otroke, ki živijo v oddaljenih krajih, kjer ni železnice
oziroma so bile železniške proge pred nedavnim ukinjene ali pa še bodo ukinjene.
Po 123. členu ustave SR Slovenije ustvarja SR Slovenija pogoje za uresničevanje pravic državljanov in zakonitosti, pri čemer je treba upoštevati načela
zvezne ustave o enakosti pravic državljanov. Predlagani zakon v takšni meri
ruši to enakost pravic mladine in otrok, da to predstavlja kršitev načel zvezne
ustave in 123. člena ustave SR Slovenije. Tem kršitvam bi se predlog zakona
lahko izognil s tem, da ne bi vezal popuste le na prevoze z železnico in dajal
sredstva samo združenemu železniškemu transportnemu podjetju Ljubljana, temveč bi jih dal tistim, ki. so po prvem členu predlaganega zakona upravičeni do
popustov pri prevozih tako, da bi sami izbirali prevozna podjetja in način
prevoza, ki jim je dosegljiv in s tem postavili, mladino ter otroke, ki sicer ne
bi mogli potovati po železnici, v enakovreden položaj.
Zaradi tega za predlog zakona o voznih olajšavah za skupinska potovanja
mladine in otrok v sedanjem besedilu ne morem glasovati.
Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima poslanec Geza Bačič.
Geza Bačič: Tovarišice in tovariši poslanci! Tudi sam želim v svoji
kratki, razpravi dati predlog v zvezi s predloženim zakonom o voznih olajšavah
za skupinska potovanja mladine in otrok. Nedvomno je treba podpreti in
pozdraviti predloženi zakon, ki vsaj začasno rešuje problem voznih olajšav za
mladino'. Brez takšne rešitve regresiranja prevozov bi bila večina naših otrok
in mladine prikrajšana, saj bi tako onemogočili šolske ekskurzije in izlete,
skratka izvajanje učno-vzgojnega dela in formalnega programa, poleg tega pa
taka ali drugačna rešitev tega vprašanja močno vpliva na vzgojno dejavnost
mnogih mladinskih organizacij, specializiranih mladinskih organizacij in društev.
Gre pravzaprav za mladino, za razvoj tiste generacije, za katero je naša družba
najbolj dolžna skrbeti. Problem voznih olajšav je torej nujno potrebno urediti.
Vprašujem pa se, ali je pravično in v skladu z ustavo, da se s predlogom
zakona daje regres samo železniškemu prometu. Mene osebno, in verjetno še
nekatere med nami, obrazložitev predlagatelja ni prepričala. Obrazložitev Izvršnega sveta je toliko bolj dvomljiva, ker se v njej ugotavlja, da so prevozniška podjetja nezainteresirana ah vsaj premalo zainteresirana za tako imenovane komercialne popuste. Takšna rešitev postavlja mladino na območju SR
Slovenije v neenakopraven položaj, pri čemer je prizadeta mladina iz Prek14
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murja, Koprskega in Zgornje^savske doline, po drugi strani pa daje monopolen
položaj združenemu železniškemu transportnemu podjetju.
Spričo navedenih argumentov predlagam, da se v prvem členu za besedo,
»železniških« vstavita besedi »in avtobusnih«; torej naj bi se prvi stavek
prvega člena glasil takole: »Mladina in otroci imajo do konca leta 1967 pri
skupinskih potovanjih pravico do popusta pri železniških in avtobusnih prevozih v višini, ki bo določena s pogodbo iz tretjega člena tega zakona.«
Svoj amandma želim utemeljiti še z nekaterimi argumenti. Ce bi bil zakon
sprejet v prejšnjem besedilu, bi bila s tem povzročena diskriminacija, krivica
in neenakopravnost glede vseh tistih otrok, ki živijo na območju, kjer je
železniški promet slabo razvit oziroma tam, kjer železnic sploh ni. To je v
nasprotju z ustavo. Postavlja se vprašanje, kako naj, navsezadnje, izvajajo tudi
učno-vzgojni program v teh krajih.
V Prekmurju je dvoje nerentabilnih železniških prog, Ljutomer-Radgona
in Ljutomer-Hodoš, kar pomeni, da bosta v bližnji prihodnosti ukinjeni. Torej
v Prekmurju potem ne bo železnic. Postavljam vprašanje, kako se bodo potem
vozili in potovali otroci iz štirih pomurskih občin, kjer je že sedaj največ
socialnih problemov in je življenjski standard med najnižjimi v republiki? Kako
bodo lahko v teh krajih izvajali svoj vzgojni program in na kakšen način bodo
mladi ljudje na tem območju deležni enakih ugodnosti, kot v drugih območjih,
če sprejmemo zakon v predloženem besedilu?
To vprašanje nedvomno velja še za marsikatero drugo območje. Bojim se
namreč, da bo v bližnji prihodnjosti za mladino teh območij regres oziroma
popust veljal le takrat, kadar bodo potovali peš! Naj še dodam, da so nekatere
republike že določile regres tudi za avtobusne prevoze.
Iz teh razlogov menim, da je amandma utemeljen. Hvala lepa!
Predsednik Janez Hočevar: Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se
nihče.) Prosim predstavnika Izvršnega sveta za izjavo o amandmaju poslancev
Dušana Barbiča in Geze Bačiča.
Sveto Kobal: Amandmaji se konkretno nanašajo na vprašanje regresiranja avtobusnih prevozov. V tej zvezi želim opozoriti na dve okoliščini.
Mislim, da pri tem ne gre za nobeno ustavno pravico. Ta pravica namreč
ni zapisana v ustavi. Gre za konkretno odločitev tiste družbenopolitične skupnosti, ki sredstva daje. Ze samo dejstvo, da je odločitev o tem prepuščena republikam, kaže, da problem ne ibo enotno rešen za vso Jugoslavijo. Poleg tega
je tudi nepotrebno, da bi prišlo do povsem enotne ureditve; pri tem pa je še
upoštevati različne potrebe na posameznih območjih, pa tudi različen standard.
Ne morem se znebiti, vtisa, da gre za vprašanje Združenega železniškega podjetja oziroma avtobusnih podjetij. Izvršni svet je namreč imel ves čas pred
očmi interese mladine in interese podjetij. Gre torej za vprašanje, kako bi
mladini v danih materialnih okoliščinah omogočili prevoz na relacijah, ki jih
eventualno sama ne more financirati. S tem se ne rešuje niti problem železnice
niti problem avtobusnih transportnih podjetij. Tako gre za dvoje različnih
vprašanj, ki v tem primeru nimata nobene medsebojne zveze. Zato po mojem
mnenju tudi, ne more biti govora o neenakem položaju ene ali druge transportne
veje. V našem sistemu imamo celo vrsto razmerij, katera bi v enakem smislu
lahko kvalificirali kot neenak položaj. Zato ne gre za kakšen neenakopraven
položaj teh podjetij. Če bi analizirali celoten položaj teh dveh vrat podjetij, bi
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sicer ugotovili, da gre dostikrat za privilegiran položaj a v totr ansportni h podjetij
v primerjavi z železnico ter to, da imajo avtobusna podjetja znatno večje možnosti, za dajanje popusta kot pa železniška transportna podjetja. Ob tem naj še
opozorim, da so cestno transportna podjetja praktično že v vsej dosedanji dobi
prosto določala cene svojih storitev, in da so v preteklosti dobivala za to velike
kredite, ki so zaradi velike stopnje inflacije v preteklih letih praktično že
odpisani. Tudi pri avtobusnih podjetjih se cene prevozov določajo monopolno
na območju posameznih regij. Zato je cena rednih prevozov na avtobusnih
linijah pri nas 12 dinarjev na kilometer, pa tudi več, medtem ko so v prostih
dogovorih glede skupinskih prevozov padle cene na 6 dinarjev za kilometer. V
tem pogledu se tudi odraža konkurenca med 'posameznimi podjetji,.
V imenu Izvršnega sveta zato odklanjam amandmaja, ter mislim, da ju ni
mogoče vstaviti v predloženi zakon. Če bi bila ideja amandmajev sprejeta, bi
morali predložiti popolnoma nov zakon, kajti sedanji, temelji na pavšalnem
regresu, katerega ne bi bilo mogoče uporabiti tudi pri avtobusnih prevozih. Pri
regresiranju avtobusnih voženj bi nastopilo niz težav. Razmerij do avtobusnih
podjetij ne bi mogli urediti s pogodbo, temveč bi morah postaviti celoten nov
javni mehanizem, ki bi podrobno določal vse elemente regresiranja. V zvezi s tem
bi morah tudi podrobno definirati krog upravičencev do regresa, kar bi povzročilo uvedbo ustreznih posebnih dokumentov posameznih organizacij. Ob
takem sistemu regresiranja ne bi mogli predvideti obsega regresiranja, niti približnega zneska, ki bi bil v ta namen potreben. Republiški proračun, bi bil
glede teh izdatkov avtomatično obremenjen glede na opravljeni obseg potovanj
s popustom.. Taki rešitvi smo se izogibali tudi zato, ker se je v preteklosti, pokazalo, da sta si v takem primeru Oba partnerja, se pravi koristnik popusta in
prevozna organizacija, prizadevala, da ugodnosti regresiranja čimbolj izkoristita.
Na tem mestu nočem govoriti o številnih nepravilnostih, ki so se v tej zvezi
dogajale pri obračunavanju regresov na škodo federacije. Takih napak z našo
ureditvijo v republiškem merilu ne nameravamo ponoviti. Regresirati nameravamo na način, ki je družbenopolitično smotrn. Prepričan sem, da bodo cestna
transportna podjetja znižala cene prevozov, če jim republika regresa ne bo
dala. To bo tudi logična posledica dejstva, da razpolaga Slovenija z velikim
prevoznim parkom, za katerega ne bo zagotovljeno tržišče po sedanjih cenah.
Tako se bo cena prevoza z avtobusom verjetno lahko znižala na pet dinarjev
na potniški kilometer. Čeprav bi cena prevoza po železnici znašala 2,4 dinarje
za kilometer, bi bila v tem primeru avtobusna prevozniška podjetja lahko konkurenca železnici glede na večjo udobnost in elastičnost avtobusnih prevozov.
Če bi sprejeli predlog o priznanju regresa tudi za avtobusne prevoze, bi
morali spremeniti ves koncept zakona; to pa bi preprečilo mladini, da. se poslužuje teh ugodnosti že v sezoni, ki je pred vrati. S sprejemom zakona zato ne
moremo odlašati. Če pa je vprašanje regresiranja avtobusnih voženj tako zelo
pomembno, naj bi se o njem razpravljalo kasneje, mladini pa naj se koriščenje
ugodnosti pri potovanjih omogoči čimprej.
Sprememba predlaganega zakona bi bistveno spremenila vse materialne
bilance in dvomim, da bi Izvršni svet lahko predložil Skupščini, zadolžitev za
nadaljnjih 500 do 600 milijonov dinarjev. Ob nadaljnjih zadolžitvah bi se proračun naslednje leto lahko znašel v velikih težavah. Vprašanje je tudi, kje bi
dobili, potrebni kredit v današnjih razmerah in ob sedanji kreditni politiki bank.
Prav gotovo republika ne bo mogla za regrese dajati toliko sredstev kot
jih je dajala federacija, katero smo prav glede obsega regresiranja doslej vedno
14*
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kritizirali. Ta znesek je za območje Slovenije znašal letno kar milijardo' dinarjev;
takega bremena pa naša republika ne prenese.
Izvršni svet je prepričan, da bomo s sprejetjem tega zakona zadovoljili
ugodne prevoze mladine na daljših relacijah, za prevoze na krajših relacijah
pa bo prišlo do nadaljnje konkurenčne borbe za znižanje cene med avtoprevozniki, pri čemer bodo mladinske skupine zainteresirane, da naročijo prevoz
pri najugodnejšem ponudniku.
Glede na vse navedeno izjavljam v imenu Izvršnega sveta, da amandmaja
ne morem sprejeti. O morebitni nadaljnji obravnavi tega vprašanje sem svoje
mnenje že povedal — opozarjam pa še enkrat, da bi z odložitvijo' sprejema
predlaganega zakona onemogočili mladini, da bi v tej sezoni lahko potovala z
ugodnostmi, ki so bile doslej običajne.
Predsednik Janez Hočevar: Prosim poročevalca odbora Toneta Flcrjančiča za izjavo o dopolnitvi k 2. točki 1. člena, ki se glasi: »Skupina mora
šteti najmanj pet oseb.«, in za mnenje o amandmajih poslancev Barbiča in
Bačiča.
Tone Florjančič: Odbor je že pred tem predlagal Organizacijsko^
političnemu zboru, da predlog zakona sprejme potem ko predstavnik Izvršnega
sveta predlaga spremembo 3. člena.
Tovariš predsednik Izvršnega sveta je upošteval del te naše zahteve, namreč
zahtevo za določitev velikosti skupine, ostaja pa nerešeno vprašanje starostne
meje in limita. Spričo tega, da se postavlja vprašanje, ali rešujemo mladino ali
podjetje, in ker vidim, da je to zelo nejasno, prosim tovariša predsednika za
deset minut oziroma ustrezen čas odmora, da se odbor ponovno sestane.
Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima predsednik zakonodajno^*
pravne komisije, dr. Josip Globevnik.
Dr. Josip Globevnik: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Strinjam
se s predlogom, ki smo ga pravkar slišali, se pravi, «da se odredi kratek odmor
in da se ta problem prouči. Vendar bi v zvezi s temi amandmaji in izjavo
predstavnika Izvršnega sveta rad prispeval nekaj misli, zlasti ker imam v
zvezi s tem še en dodatni predlog. Javil sem se k besedi prav zato. da bi se
tudi ta predlog vključil-v razpravo*.
Kar se tiče predloga o enakih pogojih, mislim, da razlogi, ki so jih tu
nekateri tovariši povedali, niso sprejemljivi. Ustava pod »enakimi pogoji« misli
povsem nekaj drugega, namreč, da mora tisti, ki hodi v šolo, imeti kot otrok
enake pogoje za sprejem- v šolo kakor jih ima 'drugi otrok. Vprašanje regresov,
ki jih daje v tem primeru republika, nima s tem vprašanjem neposredne zveze.
Ce gremo po tej logiki, potem je sploh vprašanje, zakaj naj bodo vozne olajšave
samo za skupinska potovanja mladincev, zakaj ne dajemo voznih olajšav za
vso mladino v šolah, in končno, zakaj ne uvedemo vozne olajšave za potovanja
vseh občanov republik? Tolmačenje ustavnih načel v navedenem smislu torej
nikakor ni pravilno.
Amandma sam po sebi je možen. Rešitev vprašanja regresa za avtobusne
prevoze je odvisna od konkretne ocene količine. Osebno se v tem pogledu
strinjam z razlogi, ki jih je navedel predštavnik Izvršnega sveta, in menim,
da je treba amandma zavrniti.
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Kar se tiče dodatnega predloga predstavnika Izvršnega sveta, da o-meji
skupino na pet oseb, ;se s predlogom strinjam. iS tem je deloma tudi ustreženo
sugestijam naše komisije glede določbe 3. člena. Glede naših pripomb in sugestij
k 3. členu moram pojasniti, da niso šle v taki smeri, kot smo slišali predstavnika
Izvršnega sveta in da tudi njegovi razlogi niso prepričevalni,. Naš namen je bil
opozoriti, da gre pri tem za zelo široko pooblastilo republiškemu sekretarju,
da z določanjem pogojev določa politiko aia tem področju. Pri sklenitvi te
pogodbe ne gre samo za neko tehnično opravilo, ne gre samo za to, da se precizira pogoje, temveč gre za izvrševanje določene politike. V primerih, v katerih
je bil republiški sekretar za finance pooblaščen za sklepanje pogodb, je bil
povem drugačen položaj; v teh primerih je bila politika določena bodisi v
družbenem planu, bodisi v posebnem zakonu. To je bil razlog, ki nas je navajal
n.a tov
bi bilo morda pravilno, če se to široko pooblastilo omeji. Ni v skladu
s funkcijo republiškega sekretariata oziroma republiškega sekretarja, da on
določa politiko, temveč je njegova naloga, da izvršuje politiko po usmeritvi
Izvršnega sveta. Osebno sem pričakoval močnejši odgovor na ta naš predlog,
namreč tak, da mora republiški sekretar delati po smernicah Izvršnega sveta in
da ziato ni treba potrjevati pogodbe, ker se bo poprej cm.' posvetoval z Izvršnim
svetom in upošteval njegove smernice.
Komisija je dala to pripombo kot sugestijo in pri njej ne vztraja. Mislim
pa, da bi pravzaprav ves problem odpravili, če bi naredili malenkostno redakcijsko dopolnitev. Ob .dopolnitvi 1. člena, s katero je našim sugestijam delno
že ugodeno-, bi bilo treba določbo 3. člena dopolniti tako, da pogodbo- v okviru
razpoložljivih sredstev, določenih v ta namen, sklene republiški sekretar — in
ne sekretariat (to je napaka, ki je nismo- odpravili) — z združenim železniškim
transportnim podjetjem. Mislim, da bi bile s tem odpravljene tudi vse naše
pripombe, ki pa so v svoji osnovi povsem utemeljene, ter razlogi, ki jih je za
njihovo izpodbijanje navedel predstavnik Izvršnega sveta, ne držijo.
Delovne organizacije so pri tem v popolnoma enakem položaju. Mislim, da
gre samo za to, da se na tem področju izvaja določena politika republike, ne
zaradi delovnih organizacij, temveč zaradi tega, da se otrokom omogoči šolanje.
Če bi povezovali enakopravnost delovnih organizacij z ugotavljanjem, da se
nekatere delovne organizacije regresirajo, druge pa ne, potem bi morali sistem
regresov sploh odpraviti. Tukaj gre za v osnovi enak položaj delovnih organizacij ;
vsaka delovna organizacija je samostojna, vsaka nastopa na trgu samostojno
in tako naprej. Družba pa pri izvajanju svoje politike lahko vpliva na poslovanje na ta način, da daje, kot sem prej rekel, premije in regrese, s čimer pa se
ne posega v enakopravni ustavni položaj delovnih organizacij.
Predsednik Janez Hočevar: Odrejam 15-minutni odmor.
(Seja je bila prekinjena ob 12.15 in se je nadaljevala od 12.50.)
Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Tone Florjančič.
Tone Florjančič: Tovarišioe in tovariši! Odbor se je sestal in vsestransko proučil predlog poslancev, upoštevajoč položaj, v katerem se nahajamo-.
Prav spričo tega odbor smatra, da si v sedanjih okoMščinah ne moremo- privoščiti, da 'bi zakon zavrnili, zaradi česar odbor zavrača amandmaje poslancev
tovariša Barbiča k 1. in 3. členu ter amandma tovariša Bačiča k 1. členu.
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Dopolni pa naj se amandma najprej z amandmajem tovariša Kobala, predstavnika predlagatelja, k 1. členu, s katerim se doda definicija skupine, in sicer
tako, da mora imeti skupina najmanj 5 oseb. Dopolni se tudi 'določba 3. člena
tako, da se glasi: »Višina popusta in 'drugi natančnejši pogoji o priznavanju
voznih olajšav iz 1. člena tega zakona ter obračunavanje nadomestila se uredijo
s pogodbo, ki jo v okviru razpoložljivih sredstev, določenih v ta namen, sklene
republiški sekretar za gospodarstvo z združenim železniškim transportnim podjetjem Ljubljana.«
Predstavnik Izvršnega sveta se strinja s tako formulacijo 3. člena, prav
tako se z njo strinja (tudi zakonodajno^pravna komisija.
Odbor predlaga, da se zakon s temi amandmaji sprejme.
Predsednik Janez Hočevar: Ali poslanca Bačič in Barbič vztrajata
pri amandmajih? (Vztrajata.)
Ker sta aimandhiaja obeh poslancev k 1. členu enaka, lahko hkrati sklepamo
o obeh. V obeh amandtmajih se predlaga, da se regresiranje razširi tudi na
prevoze z avtobusi.
Prosim, besedo ima dr. Josip Globevnik.
Dr. Josip Globevnik: Tovarišdce in tovariši poslanci. Preden boste
glasovali o amandmaju, bi rad na nekaj opozoril. Predlog za razširitev regresiranja tudi na avtobusna podjetja se tesno povezuje s 5. členom in z odlokom,
po katerem je na razpolago za regrese 2 100 000 novih dinarjev. Treba je imeti
pred očmi, da bi bila ob morebitnem sprejemu amandmaja vsota 2 100 000
novih dinarjev praktično brez pomena. Ob taki vsoti bi bil možen le tako
minimalen popust, da zakon ne bo dosegel svojega političnega namena. Zato> je
treba pri odločitvi -dobro razmisliti in se zavedati, da bi bilo po morebitnem
sprejemu amandmaja treba povečati sredstva ter tudi povedati, kje naj se ta
sredstva vzamejo.
Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Maks Klanšek.
Maks Klanšek : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Jaz prav tako želim podpreti stališče odbora za proučevanje zakonskih in drugih
predlogov. Menim namreč, da tega vprašanja ne bi smeli obravnavati predvsem
z vidika finančnih efektov na strani prevoznikov in ugotavljati, kateri prevozniki so v privilegiranem položaju. Resnično je železnica najbolj množično
prevozno sredstvo, katerega lahko tudi mladina uporablja v glavnem z enakimi
možnostmi, pri čemer ponekod nekoliko večja oddaljenost od železniške postaje
ne predstavlja bistvene ovire.
Navedene razloge je upošteval tudi odbor, ko je zavzel odklonilno stališče
do predloženih amandmaj^ev.
Predsednik Janez Hočevar: Amandma poslancev Barbiča in Bačiča
k 1. členu dajem na glasovanje. Kdor je za amandma, naj prosim dvigne roko.
(15 poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? (30 poslancev dvigne roko.) Se je kdo
vzdržal? (7 poslancev dvigne roko.)
Ugotavljam, da amandma poslancev Barbiča in Bačiča k 1. členu ni sprejet.
Nadalje predlagam, da glasujemo še o amandmaju poslanca Barbiča k 3.
členu. Kdor je za amandma, naj prosim dvigne roko. (2 poslanca dvigneta roko.)
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Kdo je proti? (Večina poslancev dvigne rcflto.) Se je kdo vzdržal? (7 poslancev
dvigne roko.) Ugotavljam, da tudi amandma poslanca Barbiča k 3. členu ni
sprejet.
Tako lahko preidemo na glasovanje o predlogu zakona z amandmaji, ki jih
je predlagal odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov oziroma zakonodajno'-pravna komisija in s katerimi se strinja tudi predstavnik Izvršnega
sveta. Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne roko1. (Večina poslancev
dvigne roko.) Je kdo proti? (6 poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (12
poslancev dvigne roko.)
Ugotavljam, da je zakon sprejet.
Na glasovanje dajem predlog oidlolka o zadolžitvi SR Slovenije, da se zagotovijo sredstva za nadomestilo za vozne olajšave za skupinska potovanja
mladine in otrok v letu 1967. Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne roko.
(Večina poslancev dVigne roko.) Je kdo proti? (2 poslanca dvigneta roko.) Se je
kdo vzdržal? (2 poslanca dvigneta roko.)
Ugotavljam, da je zbor predlog odloka o zadolžitvi SR Slovenije, da se
zagotovijo sredstva za nadomestilo za vozniške olajšave za skupinska potovanja
mladine v letu 1967 z večino glasov sprejel.
Prehajamo' na 13. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu zakona o sredstvih SR Slovenije za graditev sodnih
poslopij, ki ga je Skupščini, SR Slovenije predložil Izvršni svet.
Njegov predstavnik je France Kutin, republiški sekretar za pravosodje in
občo upravo. Zeli morda besedo1? (Ne želi.)
Prosim še poročevalca odbora, Franca Svetino za izjavo o amandmajih
zakonodaj no -pra vn e komisije, ki so navedeni v dodatnem poročilu komisije.
Franc Svetina: Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov
našega zbora soglaša z amandmaji zakonodajnonpravne komisije, po kateri naj
bi se najprej spremenil sam naslov tako, >da bi se glasil: »Zakon o sredstvih
SR Slovenije za gradnjo sodnih poslopij«.
V drugem odstavku 1. člena se črta beseda »rednih«, za besedo »sodišč« pa
se doda besedilo: »splošne pristojnosti«.
V 2. členu se v četrti vrsti črta besedilo: »graditve teh objektov«.
V 3. členu se črta v drugi vrsti besedilo: »graditve objektov«.
Odbor predlaga, da zbor zakon sprejme.
Predsednik Janez Hočevar: Zeli kdo razpravljati? (Nihče.)
Dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za predlog zakona o sredstvih
Slovenije za graditev sodnih poslopij, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je -zbor predlog zakona o sredstvih SR Slovenije za graditev
sodnih poslopij soglasno sprejel.
Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na obravnavo- in
sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za sofinanciranje I. etape
graditve dvojezične osnovne šole v Lendavi, ki ga je Skupščini predložil Izvršni
svet.
Predstavnik Izvršnega sveta je Boris Iipužič, namestnik republiškega sekretarja za prosveto in kulturo. Ivan Rau je poročevalec odbora. Poročilo zakonodajncHpravne komisije smo prejeli. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.)
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Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog* odloka o finančnem programu
za sofinanciranje! I. etape graditve dvojezične osnovne šole v Lendavi, naj
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet.
Prehajamo' na 15. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za sofinanciranje graditve
študentskega stanovanjskega stolpiča II. v Mariboru, ki ga je Skupščini predložil Izvršni svet.
Predstavnik Izvršnega sveta je Boris Lipužič. Zeli morda besedo? (Ne želi.)
Poročilo zakonodajnoHpravne komisije smo prejeli. Pričenjam razpravo. Zeli
kdo razpravljati? (Nihče.)
Predlog odloka dajem na glasovanje. Kdor je za predlog odloka o finančnem
programu za sofinanciranje graditve študentskega stanovanjskega stolpiča II
v Mariboru, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo> roko.) Je kdo> proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nilhče.)
Ugotavljam, da je odlok o finančnem programu soglasno sprejet.
Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja
graditve inštituta za matematiko, fiziko in 'mehaniko univerze v Ljubljani.
Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Borisa Lipužiča. Zeli morda
besedo? (Da.) Prosim!
Boris Lipužič: Tovarišice in tovariši poslanci! Izvršni svet se strinja
s stališčem zakonodajno-pravne komisije in predlaga, da ostane besedilo takšno,
kakršno je bilo predloženo.
Predsednik Janez Hočevar: Poročevalec odbora je tovariš Tone
Delak, katerega prosim za izjavo o amandmaju zakonodajno-pravne komisije
k 2. točki.
T C'ne Delak: Odbor je predlagal amandma k 2. točki odloka. Glede
na kasnejše pripombe zakonodajno-pravne komisije odbor meni, da naš amandma ni bil primeren in ga zaradi tega umikamo.
Predsednik Janez Ht»čevar: Hvala! Zeli kdo razpravljati? (Nihče.)
Zaključujem razpravo in dajem predlog odloka o> finančnem načrtu za financiranje nadaljevanja graditve inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko
univerze v Ljubljani na glasovanje.
Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne roko'. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljaim, da je zbor predlog odloka soglasno' sprejel.
Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu sklepa o prevzemu obveznosti za odplačilo posojila, ki je
bilo najeto v letu 1967 v znesku 10 milijonov novih dinarjev pri kredi,tni banki
in hranilnici v Ljiibljani za gradnjo stanovanj, katerega je Skupščini 'SR Slovenije predložil Izvršni svet

40. seja

217

Njegov predstavnik je Dragica Dekleva, pomočnik republiškega sekretarja
za finance. Zeili morda kdo besedo? (Ne želi.) Tone Delak je poročevalec odbora.
Poročilo zakonodajno-pravne komisije smo prejeli.
Ker nihče ne želi razpravljati, dajem predlog sklepa v besedilu, kot ga je
predlagala zakonodajno-pravna komisija, na glasovanje.
Kdor je za predlog sklepa, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev
dvigne roko.) Je kdo proti? (3 poslanci dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal? (3
poslanci dvignejo roko.)
Ugotavljam, da je Organizacijsko-politični zbor z večino glasov sprejel
predlog sklepa o prevzemu obveznosti za odplačilo posojila, ki je bilo najeto
v letu 1967 v znesku 10 milijonov novih dinarjev pri kreditni, banki in hranilnici v Ljubljani za gradnjo stanovanj.
Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu odloka o načrtu statističnih raziskovanj za leto 1967, ki ga
je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni, svet in za svojega predstavnika
določil Rajlka Kiauta, direktorja Zavoda SR Slovenije za statistiko. Zeli morda
besedo? (Ne želi.)
Poročevalec odbora Tone Delak. Poročilo zakonodajncnpravne komisije
imamo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.)
Dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim
dvigne roko'. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je odlok soglasno sprejet. S tem je dnevni red današnje
seje izčrpan.
Tovarišice in tovariši poslanci ! V tej sestavi smo se danes zadnjikrat sestali
in se zahvaljujem za aktivno sodelovanje vsem tistim poslancem, ki jim je
potekel mandat. Mislim, da lahko pozitivno ocenimo naša prizadevanja. Taka
ocena izhaja tudi iz informacije o organizaciji in delu 'Skupščine SR Slovenije,
katero , smo pred kratkim prejeli..
Kakšni so uspehi teh naših prizadevanj in akcij, pa naj oceni zbor v
prihodnjem letu, saj se delo skupščine in njenih zborov s tem ne prekine, temveč
se nadaljuje.
Danes je sicer težko oceniti delo zbora, vendar kljub temu lahko ugotovimo,
če upoštevamo višaj nekaj podatkov, da smo imeli v štirih letih 40 sej zbora,
na katerih smo obravnavali 249 točk dnevnega reda, od katerih je odpadlo na
pomembnejša sistemska vprašanja 22 točk. Prav tako plodno je bilo zakonodajno delo zbora, saj je sprejel 105 zakonskih predlogov in 63 odlokov ter
sklepov.
O aktivnosti poslancev govori tudi podatek, da je bilo postavljenih 40
poslanskih vprašanj, ki jih je postavilo 31 poslancev. Ne da bi. navajal številčne
podatke, moram omeniti tudi aktivnost poslancev, ki so delovali v stalnih in
v začasnih odborih ter v posebnih delovnih skupinah. Končno moram reči, da
je bil naš zbor med tistimi, ki je imel vedno najmanj odsotnih poslancev;
zaradi česar pričakujem, da se bomo vsi polnoštevilno udeležili tudi zadnjega
poslovilnega srečanja v Podvinu.
Zdaj vas pa vabim na majhno zakusko v restavracijo. Hvala!
(Seja je bila zaključena ob 13.10.)

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

PISMENA VPRAŠANJA POSLANCEV
Marija Ivkovič,
poslanka Republiškega zbora
Ker je po izvedbi preteklih arondacij sledilo precej problemov s področja
prispevkov za zdravstveno zavarovanje kmetov (ki dejansko niso vsi več
kmetje), s področja preživnin prizadetih (predvsem ostarelih in bolnih), je
skupščina občine Domžale razpravljala o celotni problematiki. Ugotovila je
na kratko, da se dohodki delovnih organizacij s področja kmetijstva, ki upravljajo in izkoriščajo podružbljeno zemljo, v glavnem stekajo izven občine, prav
tako pa se steka v glavnem izven občine tudi davek na promet proizvodov teh
kmetijskih organizacij, medtem ko obveznosti in problemi ostajajo v občini,
ki je arondacijo izvedla.
Skupščina občine me je zadolžila, da postavim naslednje vprašanje:
Ali je mogoče pričakovati v bližnji prihodnosti analize o dosedanjih rezultatih podružbljanja zemlje?
Morda ne bi bilo odveč posvetiti eno izmed razprav temu vprašanju, še
posebej glede na to, da družbeni plan razvoja SRS predvideva tudi v bodoče
oblike podružbljanja.
Volivci mojega področja so načeli tudi vprašanje, koliko se je po skopski
katastrofi že mesto uredilo, zato postavljam še naslednje vprašanje:
Ali lahko pričakujemo poročilo o doslej zbranih sredstvih za izgradnjo
Skopja in dosedanji uporabi le-teh?
Na vprašanje prosim odgovor na eni izmed naslednjih sej zbora.

Marija Ivkovič,
poslanka Republiškega zbora
Zvezni zakon o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč je
sprožil tudi take nacionalizacije, ki so nerazumljive in tudi ekonomsko neutemeljene. Nekatere posegajo prav v stanovanjski prostor občanov ah pa v
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gospodarska poslopja. Pač, v katerih in kakršnih »-lokalih« se je takrat opravljala določena dejavnost, in če je po obsegu kvadrature ustrezalo zahtevam
zakona in navodil.
Poleg tega, da so posamezni občani občutno prizadeti, saj so v sklopu
cele stanovanjske hiše morah popravljati in vzdrževati te objekte (ali bi jih
morali) se postavlja še novo vprašanje, kdo bo v prihodnje skrbel za take
prostore. Gospodarske organizacije, ki jih imajo v uporabi, ne morejo investirati v take, nekatere primitivne objekte, lastniki pa prav tako ne morejo,
ker ne upravljajo s temi prostori. Najemnina pa, kolikor mi je znano, se za
take prostore ne plačuje.
Na drugi strani lastniki prosijo, da se jim vrnejo na tak način nacionalizirani objekti, oziroma prostori in da se popravi krivica, ki se jim je takrat
napravila s takim posegom.
Prosim, da mi predstavnik Izvršnega sveta odgovori na naslednje vprašanje:
Ali obstoja možnost in kakšna za odpravo očitnih krivic, ki so bile storjene pri izvajanju nacionalizacije lokalov?

Janko Markič in
skupina poslancev
Republiškega zbora
V družbenem planu razvoja SR Slovenije v letih 1966 do 1970 je ugotovljeno zaostajanje izgrajevanja energetske osnove, zlasti pa elektroenergetskih
zmogljivosti v zadnjih letih. Glede rokov izgradnje elektroenergetskih objektov
v SR Sloveniji, kakor tudi na vsem območju države, je v družbenem planu
razvoja rečeno, da je potrebno računati do leta 1968 še z določenimi primanjkljaji električne energije. Iz družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih
1966 do 1970 izhaja, da bodo elektroenergetski objekti, ki so v gradnji: TO
Ljubljana, TE Trbovlje in HE Srednja Drava I do konca 1967. leta dograjeni.
Z udeležbo sredstev federacije ter z udeležbo sredstev republike in poslovnih
bank v letu 1966 in z razpisom obveznega posojila, ki ga vplačujejo delovne
oganizacije s področja gospodarstva v letu 1967, 1968 in 1969, bi bil zagotovljen
potrebni delež finančnih sredstev za omenjene elektroenergetske objekte.
Zaradi izpada udeležbe sredstev Jugoslovanske investicijske banke pa
kaže, da so predpostavke družbenega plana za dograditev elektroenergetskih
objektov resno omajane. Jugoslovanska investicijska banka je namreč s pismom z dne 1. 3. 1967 obvestila Splošno gospodarsko banko in posamezne investitorje, da zaradi nezadostnega priliva sredstev ne more izvršiti svojih
obveznosti glede transe za 1967. leto. S tem pa bi nastal izpad za gradnjo elektroenergetskih objektov v letu 1967 približno za 7,7 milijarde S din.
O pozarjam, da so vsi trije elektroenergetski objekti: TO Ljubljana, HE
Srednja Drava I in TE Trbovlje v takšni fazi izgradnje, ki ne dopušča prekinitve izgradnje brez ogromnih dodatnih stroškov, ki bi bili verjetno celo
večji kot pa znaša primanjkljaj finančnih sredstev za financiranje teh objektov v tem letu.
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Gradbena dela pri izgradnji HE Srednja Drava I so na primer izvršena
v fizičnem obsegu okoli 70 %, dočim je oprema že v celoti izdelana v Litostroju, Metalni in Rade Končarju in je pripravljena za montažo.
Na osnovi 146., 147. in 148. člena začasnega poslovnika Republiškega zbora
Skupščine SR Slovenije vam pošiljam naslednja vprašanja in prosim za odgovor predstavnika Izvršnega sveta na prihodnji seji zbora:
1. Koliko sredstev je bilo zbranih v letu 1966 za financiranje elektroenergetskih objektov v gradnji na področju SR Slovenije? Kako so bila porabljena sredstva,, ki so bila zbrana na osnovi zakona o obveznem, deponiranju
določenih sredstev podjetij za proizvodnjo in prenos električne energije, zakona o dopolnilnih sredstvih za financiranje elektroenergetskih objektov v letu
1966—1970 in zveznega zakona o graditvi in financiranju elektroenergetskih
objektov v letu 1966—1970? Kakšna je bila udeležba sredstev kreditnih bank
in kolikšna so bila sredstva drugih virov? Koliko sredstev iz omenjenih virov
bo zbranih v letu 1967 in na katerih novih objektih ah objektih v gradnji
bodo porabljena?
2. Kaj namerava podvzeti Izvršni svet v zvezi s sporočilom Jugoslovanske
investicijske banke kreditnim sopogodbenikom o takem zmanjšanju sofinanciranja elektroenergetskih objektov v gradnji, ki pomeni praktično prekinitev
kreditiranja del v letu 1967. na elektroenergetskih objektih v gradnji? Ali je
mogoče v letu 1967 premostiti izpad finančnih sredstev Jugoslovanske investicijske banke z drugimi viri, da bi zagotovili obratovanje elektroenergetskih
objektov v gradnji, v predvidenih rokih in tako preprečili težke posledice za,
naše gospodarstvo1.
Adolf Sarma n,
poslanec Socialno-zdravstvenega zbora
Na seji dne 29. 12. 1966 sem postavil poslansko vprašanje, zakaj se dosledno ne izvaja zakon o pogojih za ustanovitev komunalne skupnosti socialnega zavarovanja delavcev, komunalne skupnosti socialnega zavarovanja kmetov in komunalnega zavoda za socialno zavarovanje, ki je stopil v veljavo in
se mora izvajati od 1. 1. 1966 dalje. Na to vprašanje je odgovarjal predstavnik
IS tov. Stane Želih, katerega odgovor pa ni Ibil popoln. Ugotovil je, da je bilo
namesto predvidenih 7 ustanovljenih 9 komunalnih skupnosti, da pa le 4 komunalne skupnosti izpolnjujejo z zakonom določene pogoje, vse pa so rezultat
preširokega tolmačenja zakona. Hkrati je bilo sklenjeno, da se bo zadeva ponovno pregledala, ko bodo komunalne skupnosti socialnega zavarovanja zaključile poslovanje za leto 1966 in sprejele zaključne račune za to leto.
Prepričan sem, da so obstoječe komunalne skupnosti socialnega zavarovanja delavcev že sprejele zaključne račune skladov zdravstvenega zavarovanja,
pa zaradi tega ponovno stavljam to vprašanje na dnevni red prihodnjega zasedanja našega zbora. Želim, da IS ugotovi, katere od obstoječih komunalnih
skupnosti socialnega zavarovanja delavcev v SR Sloveniji izpolnjujejo z zakonom določene pogoje števila aktivnih zavarovancev, zavoda za zdravstveno
varstvo in 90 % kritja izdatkov iz naslova osnovnega prispevka za zdravstveno
zavarovanje. Predstavnik IS naj tudi odgovori, na kakšni osnovi je mogoče
šteti med aktivne zavarovance tudi delavce, zaposlene v inozemstvu.
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PREDLOG USTAVNIH AMANDMAJEV
Ti ustavni amandmaji so sestavni del ustave SR Slovenije in začnejo
veljati z dnem, ko so razglašeni.
Amandma I
Skupščina SR Slovenije voli na skupni seji vseh zborov deset članov delegacije SR Slovenije za Zvezni zbor (Zbor narodov).
Člane delegacije voli Skupščina SR Slovenije na predlog svoje komisije
za volitve in imenovanja.
Za člana delegacije je lahko izvoljen vsak občan, ki ima splošno volilno
pravico.
Člani delegacije v Zveznem zboru (Zboru narodov), ki niso poslanci,
imajo pravico sodelovati pri delu Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije.
Amandma II
Predlog za izvolitev ali razrešitev republiških sekretarjev ter drugih republiških funkcionarjev in članov organov upravljanja, ki jih po ustavi, po
zakonu ali po drugem aktu Skupščine SR Slovenije voli Skupščina, daje Republiškemu zboru komisija za volitve in imenovanja potem, ko dobi mnenje
Izvršnega sveta. Izvršni svet lahko sproži postopek za razrešitev posameznega
od teh funkcionarjev oziroma članov organov upravljanja.
Predlog za izvolitev ali razrešitev predsednika in sodnikov Ustavnega sodišča SR Slovenije, Vrhovnega sodišča SR Slovenije ter predsednikov in sodnikov drugih sodišč, ki jih po zakonu voli in razrešuje Skupščina SR Slovenije,
da je Republiškemu zboru komisija za volitve in imenovanja.
Republiškega javnega tožilca imenuje in razrešuje Republiški zbor na
predlog komisijg za volitve in imenovanja potem, ko dobi mnenje Izvršnega
sveta. Izvršni svet lahko sproži postopek za njegovo razrešitev.
Amandma III
Pravico in dolžnost varovati ustavno ureditev (državna varnost) izvršuje
SR Slovenija v skladu z zakonom.
Amandma IV
Zakon določi, kakšna večina je potrebna pri glasovanju, da je sprejet
predlog, o katerem se odloča na referendumu v občini.
Amandma V
Splošne volitve v občinske skupščine razpisuje predsednik Skupščine
SR Slovenije.
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Predlog ustavnih amandmajev k republiški ustavi obsega v bistvu le tiste
spremembe oziroma dopolnitve te ustave, ki so neobhodne zaradi, sprememb
oziroma dopolnitev zvezne ustave; ker se nekatera vprašanja, ki se na novo
urejajo oziroma dopolnjujejo v zvezni ustavi, organizacijsko ali funkcionalno
povezujejo v republiki in federaciji. V tem je težišče predloženih sprememb;
to so spremembe, ki so formulirane v amandmajih I, II in III. Predlog obsega
sicer še dve v bistvu manj pomembni spremembi: ena se tiče referenduma
v občini (amandma IV), druga pa razpisovanja volitev v občinske skupščine
(amandma V). To sta dve neproblematični spremembi, ki ne zahtevata podrobnejših ali dolgotrajnejših obravnav. Kakšnih drugih sprememb oziroma dopolnitev republiške ustave ob tej priliki ne bi bilo mogoče sprejeti, ker jih
v času, ki je na razpolago, ne bi mogli preučiti in pripraviti z ustrezno temeljitostjo, ki jo zahteva dokument,, kakršen je ustava. To je razlog, da Izvršni
svet ni mogel med te ustavne amandmaje vključiti predloga ljubljanskih občin
za spremembe 115. člena ustave SR Slovenije, ki govori o mestih, razdeljenih
na občine. Izvršni svet je prejel ta predlog šele 3. aprila t. 1. Razen tega ta
predlog tudi ne izraža enotnega stališča vseh ljubljanskih občin, in bi bila
zato še toliko bolj potrebna temeljita preučitev tega vprašanja. Vsega tega ni
mogoče opraviti v nekaj dnevih.
Jedro sprememb v zvezni ustavi se tiče, kot je znano, položaja Zbora narodov v Zvezni skupščini. Ta zbor dobiva močnejšo vlogo in postaja osnovni
instrument, ki varuje enakopravnost jugoslovanskih narodov v mehanizmu
federacije. Nove kompetence in poudarjena vloga tega zbora postavljata tudi
nekatere zahteve glede njegovega formiranja v republiki; formiranje tega zbora
mora biti postavljeno na širšo osnovo, dobiti mora značaj republiške delegacije
v Zvezni skupščini. 2e neposredno iz določb zveznih amandmajev izhaja, da
članov Zbora narodov ne voli več, kot doslej, le Republiški zbor, ampak vsi
zbori republiške skupščine na svoji skupni seji. V skladu z vlogo republiške
delegacije pa je še druga sprememba, ki jo zvezni amandmaji ne predpisujejo
kot obvezno, ampak jo le omogočajo republikam; to je sprememba, ki jo
realizira tretji odstavek amandmaja I tega predloga, in po katerem je lahko
izvoljen za člana republiške delegacije v Zbor narodov vsak občan SR Slovenije, ki ima splošno volilno pravico. Ta določba temelji na ideji, da je skupščina
republike kot najvišji organ samoupravljanja v republiki reprezentant republiške državnosti in suverenosti in zato formira republiško delegacijo za Zbor*
narodov v sestavu, kakor smatra, da je najboljši. Zaradi tega pri izbiri članov
delegacije ne more biti vezana na konkretni sestav poslancev v republiški
skupščini; imeti mora možnost, da izbira izmed vseh občanov, ki sestavljajo
republiško družbeno skupnost. To je najčistejša oblika delegacije. To je obenem
tudi odmik od klasičnega volilnega sistema v smeri delegatskega sistema formiranja predstavniških organov, ki ga narekuje nadaljnji razvoj sistema samoupravljanja.
Člani republiške delegacije v Zboru narodov, ki niso poslanci, imajo po
zadnjem odstavku amandmaja I pravico sodelovati v Republiškem zboru. To
je enak položaj, kakor ga imajo po določbi prvega stavka drugega odstavka
180. člena ustave SR Slovenije republiški poslanci v občinskih skupščinah, ki
so jih izvolile.
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Nadaljnja sprememba, obsežena v amandmaju II, ki rezultira iz sprememb
v zvezni ustavi, se tiče kompetence Izvršnega sveta, da predlaga republiškemu
zboru imenovanje republiških sekretarjev ter drugih republiških funkcionarjev in članov organov upravljanja, ki jih imenuje republiška skupščina. Po
obstoječi ustavni ureditvi predlaga Izvršni svet tudi imenovanje predsednikov
in sodnikov republiških in okrožnih sodišč. V skladu z idejo o določitvi jasnejše
razmejitve med politično izvršilno in upravno funkcijo v organskem in funkcionalnem smislu in V skladu z idejo o povečanju odgovornosti uprave pred
skupščino prehaja v smislu teh predlogov imenovanje predstojnikov republiških
upravnih organov v celoti ■— to je vključno z iniciativo za imenovanje — na
samo skupščino; Izvršni svet bi dajal v bodoče le mnenje o kandidatih za te
funkcionarje, lahko pa bi sprožil tudi postopek za njihovo razrešitev. Isti postopek bo veljal tudi za imenovanje republiškega javnega tožilca, ki ga je
doslej imenoval zvezni javni tožilec. Iniciativa Izvršnega sveta za imenovanje
sodnikov odpade v celoti, kar je v skladu z doslednim uresničevanjem načela
o neodvisnosti sodišč.
Amandma III se navezuje na 1. točko zveznega amandmaja IV, ki govori
o odgovornosti federacije in republik za varstvo družbene in politične ureditve
Jugoslavije. Predlog republiškega amandmaja le konkretizira zvezno ustavno
načelo za republiko.
Amandma IV odpravlja določbo tretjega odstavka 112. člena republiške
ustave, ki je v sedanjem kontekstu vprašljiva, ker določa kvorum za sprejem
predloga, o katerem se glasuje na občinskem referendumu, le na podlagi števila
glasujočih brez ozira na število volivcev. Gre pa v bistvu za zakonsko normo;
o referendumu bi morali biti po četrtem odstavku 73. členu republiške ustave
izdan zakon in bo moralo biti tudi vprašanje kvoruma na občinskem referendumu urejeno z zakonom. Za sprejem krajevnega samoprispevka pa je to
vprašanje že urejeno z zakonom o prispevkih in davkih občanov (Uradni list
SRS, št. 7/67).
Vsebina amandmaja V ni v nobeni zvezi s spremembami v zvezni ustavi,
ampak je posledica stališč, ki so bila izražena ob sprejemanju zakona o volitvah
odbornikov občinskih skupščin, da bi se poenostavila procedura razpisa teh
volitev. Predsednik skupščine že po dosedanji ureditvi razpisuje volitve v
Skupščino SR Slovenije.
PREDLOGI SKLEPOV
Gospodarski zbor, Prosvetno-kulturni zbor, Socialno-zdravstveni zbor in
Organizacijsko-politični zbor so sprejeli na svojih sejah sklep, da se v celoti
strinjajo z vsebino predlaganih ustavnih sprememb — št. 011-29/67.
POROČILO
Komisija za proučitev predloga o spremembi ustave SR Slovenije je na
svojih sejah dne 29. 3. in 12. 4. 1967 razpravljala o predlogih ustavnih amandmajev k republiški ustavi, ki jih je predložil Skupščini SR Slovenije Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije.
Na omenjenih sejah in na posebnih posvetih je komisija predloge ustavnih
amandmajev podrobno in temeljito proučila. V celoti se je strinjala s predlogi
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vseh predloženih amandmajev, in sicer tako z amandmaji, ki zadevajo vprašanja volitev delegacije SR Slovenije za Zbor narodov Skupščine SFRJ, Volitev
in razrešitev republiških sekretarjev in drugih republiških funkcionarjev in
članov organov upravljanja, predsednikov in sodnikov sodišč, ki jih po zakonu
voh in razrešuje Skupščina SR, Slovenije ter republiškega javnega tožilca, kakor
tudi z amandmaji, ki urejajo1 vprašanja pristojnosti poslov na področju državne
varnosti, referenduma v občini in razpisa volitev v občinske skupščine. Besedilo
vseh predloženih amandmajev je bilo sprejeto tako, kakor ga je predlagal
Izvršni svet, razen četrtega odstavka amandmaja I., kjer komisija predlaga
naslednje besedilo:
»Člani delegacije v Zveznem zboru (Zboru narodov), ki niso poslanci Skupščine SR Slovenije, imajo pravico sodelovati pri delu Republiškega zbora.«
Ker se je predstavnik Izvršnega sveta na seji dne 12. 4. 1967 s predlagano
spremembo strinjal, je tako dopolnjen četrti odstavek amandmaja I. postal
sestavni del predloga Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.
Komisija je podrobno razpravljala tudi o obrazložitvi k predlogu ustavnih
amandmajev, ki jo je skupno s predlogom amandmajev posredoval Skupščini
Izvršni svet in se z njo v celoti strinjala.
V imenu komisije bo podal na Seji Republiškega zbora ustno obrazložitev
predsednik komisije.
Št.: 011-29/67
Ljubljana, 13. 4. 1967
POROČILO
o delu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije v letu 1966
Delo Izvršnega sveta je bilo v letu 1966 pretežno usmerjeno, v izvajanje
reforme, pripravo srednjeročnega plana, realizacijo nalog, ki so izhajale iz
sklepov IV. plenuma CK ZKJ ter izvajanje sklepov in smernic Skupščine SRS.
Ker je delovanje gospodarske reforme postalo v preteklem, letu še izrazitejše, je bilo potrebno gospodarska gibanja in učinke reformnih ukrepov
stalno spremljati in podrobno analizirati ter na podlagi ugotovitev analiz
izvajati določene ukrepe. Pri tem je Izvršni svet izvajal politiko stabilizacije
ter sprejemal ukrepe za usklajevanje potrošnje z dejanskimi možnostmi.
Vzporedno! z izrazitejšim delovanjem reforme v gospodarstvu so> se zaostrovali tudi nekateri že obstoječi problemi na področju družbenih služb.
Prav zato je Izvršni svet posvetil posebno pozornost problemom s tega področja
in jih reševal v okviru danih možnosti, ker želi, da se položaj teh služb izboljša v procesu doslednega uveljavljanja reformnih načel tudi na tem
področju.
Še posebej je Izvršni svet v obravnavanem letu skrbel za uveljavljanje
reformnih procesov v socialnem zavarovanju, znotraj tega posebej v zdravstvenem zavarovanju in na področju prosvete in kulture, kjer so se začeli razreševati tudi pomembni sistemski problemi.
V drugi polovici preteklega leta se je Izvršni svet na podlagi predhodnih
političnih odločitev in smerinc lotil reševanja sistemskih vprašanj na področju
notranjih zadev. Sodeloval je pri pripravi predlogov za ustrezne sistemske
rešitve o vprašanjih iz Zvezne pristojnosti in izdelal predloge predpisov in
ukrepov, ki so v pristojnosti republike.
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V preteklem letu je Izvršni svet še bolj razvil metodo dela, da o vseh
pomembnejših vprašanjih razpravlja s predsedniki občinskih skupščin in mestnih svetov na skupnih in bazenskih posvetovanjih in da v svoje delo vključuj e tudi družbeno-politične in druge organizacije, republiško- gospodarsko
zbornico, banke in strokovnjake zunaj uprave. Poleg tega je Izvršni svet sodeloval z izvršnimi sveti in drugimi organi ostalih republik.
Izvršni svet je na seji Republiškega zbora dne 7. 12. 1966 podal kolektivno
ostavko, ker Socialno-zdravstveni zbor ni sprejel predloga zakona o najvišji
meji, do katere se sme določiti stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno
zavarovanje delavcev. Na seji Republiškega zbora dne 28. 12. 1966 pa je ostavko
umaknil, ker so bila zakonska določila o stopnji osnovnega prispevka za
zdravstveno varstvo, katerim je Izvršni svet pripisoval poseben pomen, izglasovana v obeh pristojnih zborih in jih je tako Skupščina sprejela.
Srednjeročni plan razvoja SR Slovenije za obdobje 1966—1970 se je pripravljal več let ter je bilo v to delo vključeno veliko število strokovnjakov;
o njem so razpravljale tudi strokovne in družbeno-politične organizacije ter
družbeno-politične skupnosti. Pri sestavljanju končnega predloga se je Izvršni
svet zavzemal, da mora srednjeročni plan izhajati iz načel družbenoekonomske
reforme ter ta načela konkretizirati tudi v svojih nalogah in predvidevnjih.
Razprave o srednjeročnem planu so tekle skozi vse leto, ker je bilo treba
zaradi široko zastavljene obravnave odmeriti več časa usklajevanju mnenj.
Zaradi tega je bil plan predložen Skupščini šele proti koncu prvega leta njegovega izvajanja, vendar to ni zaviralo njegovega izvajanja, ker se je tekoča
gospodarska politika že prilagajala dolgoročnejšim razvojnim tenedencam.
Naloge gospodarske reforme so postavile za osnovno izhodišče srednjeročnega razvoja prehod na intenziviranje gospodarjenja na vseh področjih proizvodnje in potrošnje, še posebej pa to ustreza specifičnim pogojem SR Slovenije. Razmere, v katerih se je znašla SR Slovenija neposredno po reformi,
so zahtevale tudi dosledno sanacijo finančnih razmer, ker so pogoj za stabilnejši gospodarski in družbeni razvoj v naslednjem obdobju.
Zaradi takšnih načelnih izhodišč so bile v srednjeročnem planu sprejete
nekatere najosnovnejše smeri razvoja, ki naj omogočijo učinkovitejši prehod
v nove pogoje gospodarjenja in dajo osnovo za stabilnejši razvoj gospodarstva
v prihodnjem obdobju. V planu je zlasti poudarjena modernizacija gospodarstva in družbenih služb. Izvršni svet je skušal dati modernizaciji tolmačenje
širokega družbenoekonomskega procesa za intenziviranje gospodarjenja, v ka>terem so investicije samo eden izmed elementov izvajanja dolgoročnih programov.
Usmeritev razvoja k modernizaciji je narekovala, da se intenzivneje
lotimo nekaterih najosnovnejših problemov, ki so že v dosedanjem razvoju
neugodno vplivali na naš gospodarski. in družbeni napredek. Zlasti se je po
reformi močno zaostril problem neustrezne kadrovske strukture v našem
gospodarstvu in družbenih službah. Razmere so namreč takšne, da je potrebna
temeljita preorientaci j a in preosnova kadrovske politike glede vrednotenja
strokovnega in zlasti intelektualnega dela, glede zaposlovanja in sprejemanja
novih delavcev, glede razporejanja zaposlenih po načelu, da -se omogoči in
zagotovi zaposlitev po sposobnosti in znanju ter glede izvajanja izobraževanja
in strokovnega izpopolnjevanja, ki mora izhajati iz samoupravnega statusa
15

226

Priloge

gospodarskih organizacij in iz njihove poslovne samostojnosti. Izvršni svet je
zato vprašanje vzgoje kadrov ter njihove vključitve v gospodarstvo in družbene
službe, posebno v minulem letu, večkrat obravnaval in temu ustrezno zasnoval
kadrovsko politiko v srednjeročnem planu. Vzporedno z vnašanjem novih
kvalitet v naše gospodarjenje je Izvršni svet posvečal posebno pozornost tudi
raziskovalnemu delu, njegovemu perspektivnemu razvoju ter intenzivnejšemu
vključevanju raziskovalnega dela v proizvodnjo.
Vnašanje kvalitetnih faktorjev v način gospodarjenja je po mnenju Izvršnega sveta edina možna osnova za trajno povečanje produktivnosti dela v naši
republiki, to pa je obenem tudi pogoj za stabilen razvoj osebnega standarda
ter za vključevanje v mednarodno delitev dela.
Na podlagi teh predpostavk in pogojev, ki jih ima za razvoj SR Slovenija,
je v srednjeročnem planu predvidena usmeritev razvoja posameznih dejavnosti,
prikazane pa so tudi: dejavnosti, ki bi ob danih pogojih mogle imeti prioriteto
v razvoju. Pri načrtovanju razvoja posameznih dejavnosti je imel Izvršni svet
pred očmi predvsem dejstvo, da perspektivni plan v našem gospodarskem
sistemu nikakor ne more podrobno predvideti -razvoja vsake posamezne dejavnosti, zlasti pa ne more predpisovati ukrepov, ki naj bi tak razvoj zagotavljali.
Zato je Izvršni svet zavzel stališče, da mora perspektivni plan zagotoviti predvsem pogoje, ki naj omogočijo splošni gospodarski in družbeni napredek,
razvoj ostalih dejavnosti pa je odvisen predvsem od neposrednega vključevanja
delovnih organizacij in njihovih asociacij v izvrševanje nalog, ki jih postavlja
srednjeročni plan. Ena osnovnih nalog je izdelava razvojnih programov v posameznih delovnih organizacijah. Sloneti morajo na modernizaciji proizvodnje
in na večjem vključevanju v mednarodno delitev dela.
Ko je Izvršni svet obravnaval razvojne možnosti in njihovo realizacijo, je
ugotovil, da zlasti procesi integracije v naši republiki ne potekajo zadovoljivo
in da to1 zavira proces intenzifikacije proizvodnje. Zato se je zavzemal za
uveljavitev ukrepov, ki so jih za pospeševanje integracijskih procesov pripravljali zvezni organi.
Izvršni svet se je prizadeval za takšen razvoj bančnega sistema, v katerem
bi se prosta sredstva gospodarskih organizacij v večji meri koncentrirala
v bankah in se vključevala v financiranje gospodarskega razvoja. V ta namen
se je Izvršni svet zlasti prizadeval, da bi se celotni bančni sistem v Jugoslaviji
organiziral na enakopravni poslovni osnovi ter da bi s koncentracijo bank
v republiki dobili ekonomsko in strokovno močne bančne organizacije, usposobljene za izpolnjevanje nalog, ki jih čakajo v novem sistemu razširjene reprodukcije. Prav banke bi morale v tem sistemu odločujoče vplivati na racionalnost
naložb ter na učinkovitejši razvoj proizvodnje.
Z namenom, da bi podprl ustanovitev močne bančne organizacije, je Izvršni
svet sodeloval pri ustanovitvi Splošne gospodarske banke kot edine specializirane investicijske banke v SR Sloveniji. Poleg tega je predlagal Skupščini
takšno zaostritev pogojev za ustanavljanje bank, ki bi ustrezala specifičnim
razmeram gospodarske razvitosti v SR Sloveniji. Tega predloga pa Skupščina
ni sprejela, tako da je problem koncentracije bančništva, po mnenju Izvršnega
sveta, ostal še vedno odprt in bodo potrebna nadaljnja prizadevanja za prilagoditev bančnega omrežja pogojem in potrebam, ki jih narekujeta učinkovitejše
zbiranje in nalaganje finančnih sredstev.
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Nadaljnja karakteristika srednjeročnega plana so ukrepi, ki naj zagotovijo
izvajanje njegovih temeljnih smotrov. Izvršni svet je zato že pred sprejetjem
srednjeročnega plana predložil Skupščini nekatere ukrepe, ki naj bi zagotovili
ali pospešili razvoj nekaterih dejavnosti, kot na primer razvoj energetike in
prometnega omrežja, visokega šolstva ter turizma, kmetijstva in gozdarstva.
Predlagal je tudi oddelitev posebnih sredstev, ki naj bi omogočila saniranje
republiškega proračuna.
Za izvajanje nalog srednjeročnega razvoja ter nalog gospodarske reforme
je bila pomembna tudi resolucija o usmeritvi razvoja SR Slovenije za leto 1966,
ki jo je Izvršni svet predložil Skupščini v začetku lanskega leta. Resolucija je
bila osnova za izvajanje tekoče gospodarske politike, ki se je tako v celoti
vključevala v napore za uspešno izvajanje gospodarske reforme .ter v razvojne
tendence srednjeročnega plana.
Intenzivno izvrševanje nalog gospodarske reforme in problemi, ki so iz
tega izhajali, so zahtevali, da so se Izvršni svet in njegovi organi v lanskem
letu šfe v večji meri vključevali v spremljanje in analiziranje gospodarskih
gibanj ter v proučevanje ukrepov, ki naj bi pospešili izvajanje nalog gospodarske
reforme. Težišče naporov Izvršnega sveta je bilo na proučevanju razvoja proizvodnje, zunanje trgovine, prometa, integracijskih procesov, razmer na tržišču,
gibanja osebnih dohodkov in zaposlenosti ter uveljavljanju novih ukrepov in
instrumentov gospodarskega sistema. Izvršni svet se je zavedal odločilnega
vpliva razvoja proizvodnje na proces stabilizacije ter je zato trajno spremljal
razvoj proizvodnje, zlasti industrijske. Pri tem je bilo ugotovljeno, da se
večina industrijskih dejavnosti še ni povsem znašla v novih pogojih gospodarjenja ter da je potrebno zlasti podrobneje proučiti vzroke zaostajanja proizvodnje v tistih panogah, ki imajo največji delež v slovenski industriji. Izdelanih
je bilo več analiz o gibanjih gospodarstva ter analizirano poslovanje gospodarskh organizacij predvsem s stališča delovanja gospodarske reforme. Nekatere od teh analiz so bile predložene tudi Skupščini, da je o njih razpravljala.
Izvršni svet je poskrbel za to, da so o teh analizah razpravljali tudi predstavniki delovnih organizacij v okviru Gospodarske zbornice.
Glede na poudarjeno smer razvoja, na modernizacijo gospodarstva ter
na mobilizacijo notranjih rezerv je Izvršni svet podrobneje proučeval probleme
nekaterih pomembnih gospodarskih dejavnosti, kot so tekstilna, kovinska in
lesna industrija ter problem preskrbe s surovinami.
Problemi preskrbe z energijo so še naprej zahtevah trajno proučevanje
organizacije elektrogospodarstva in proizvodnje električne energije. Le-ta v
letu 1966 še vedno ni zadoščala naraščajočim potrebam. Dejavnost Izvršnega
sveta je bila usmerjena k organizacijski ureditvi energetskega gospodarstva,
še vedno pa je ostal odprt problem integracije premogovnikov in termocentral.
S primerno rešitvijo tega problema bi omogočali najracionalnejše izkoriščanje
teh energetskih virov in uredili ekonomski položaj rudarjev.
Za zagotovitev energetske osnove je bil v okviru srednjeročnega plana
izdelan ustrezen program izgradnje in pripravljeni so bili predlogi zakonov
za njeno financiranje. Sprejet je bil tudi sklep, da se izdela dolgoročna energetska bilanca za SR Slovenijo ter da se prouči tudi možnost izgradnje
nuklearne elektrarne.
Ker je spremenjena investicijska politika po reformi zahtevala omejitev
investicijske graditve, je bila v tem letu ustavljena graditev Energokemičnega
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kombinata Velenje. Izvršni svet je sodeloval pri iskanju najugodnejših rešitev
za likvidacijo tega objekta, ki glede na velikost objekta, mednarodne obveznosti
ter že -opravljena dela pomeni težko rešljiv problem. Posebne težave povzročajo
že sklenjene mednarodne obveznosti. Ce bi jih prekinili, bi to sprožilo vrsto
tehničnih in finančnih problemov. Lani zato ni bilo mogoče doseči dokončnih
rešitev za likvidacijo EKK Velenje in se morajo napori za urejanje tega
vprašanja nadaljevati tudi v letošnjem letu.
Podobno kot pri energetiki se v SR Sloveniji vse bolj zaostruje tudi vprašanje sodobnih prometnih povezav znotraj Slovenije in povezav Slovenije
s sosednimi področji. Zastarelost cestnega in železniškega omrežja postaja ob
vse večjih nalogah prometa ovira za nadaljnji razvoj republike kot celote ter
zahteva hitrejše in energične j še ukrepe za modernizacijo prometnega omrežja.
Omejena razpoložljiva sredstva v letu 1966, zlasti v proračunu, niso dupuščala,
da bi se načrtno lotih najaktualnejših problemov cestnega omrežja. Zato si je
Izvršni svet posebno prizadeval za uvedbo takega sistema financiranja, ki bi
prek uporabnikov cest zagotovil večja namenska sredstva, to pa bi hkrati z naraščanjem prometa omogočalo boljše vzdrževanje in rekonstrukcijo cest. Na
osnovi sprejetih zveznih predpisov se bodo sredstva za vzdrževanje cest na
podlagi prispevka od uporabe bencina povečala in omogočila od letošnjega
leta dalje načrtnejše vzdrževanje cestnega omrežja.
Da bi zmanjšali škodo, ki nastaja zaradi preobremenjenosti cest, zlasti
v spomladanski odjugi, je Izvršni svet sprejel več ukrepov, ki naj zaščitijo
ceste pred pretiranimi obremenitvami (na primer ukrepi za kontrolo in kaznovanje uporabnikov cest, ki s preobremenitvijo vozil povzročajo največ škode
na cestah). Ti ukrepi pa so večkrat naleteli na odpor pri uporabnikih cest,
posebno zato, ker so bili uveljavljeni samo v SR Sloveniji. Perspektivni razvoj
prometa pa je narekoval tudi dolgoročnejše proučevanje cestne povezave v
Sloveniji in priključitve na obstoječo ali predvideno evropsko cestno omrežje.
V ta namen je bil izdelan elaborat o gradnji »hitrih cest«. Elaborat opozarja na
možnosti prometne izolacije Slovenije in nakazuje, katere cestne povezave so
glede na geografski položaj Slovenije najbolj aktualne.
Razvoj železniškega prometa je še napredoval v rekonstrukciji omrežja
in racionalizaciji poslovanja. V letu 1965 sprejeta ukinitev nekaterih železniških prog je bila v letu 1966 izvedena. Predlog železnice za nadaljnjo ukinitev
nekaterih železniških prog pa Izvršni svet ni sprejel, ker sodi, da morajo
železnice poprej skupno z gospodarskimi organizacijami in z zainteresiranimi
občinami proučiti možnosti za večje izkoriščanje teh prog, saj bi to izboljšalo
njihovo rentabilnost. Sele na podlagi širših in strokovno bolj dognanih analiz
in potem, ko bi izkoristili vse možnosti za povečanje prometa na teh progah,
bo mogoče zavzeti dokončna stališča o njihovem nadaljnjem obratovanju, pri
tem pa je treba upoštevati tudi pravočasno zagotovitev ustrezne cestne povezave.
Izvršni svet je večkrat obravnaval probleme in pogoje za razvoj kmetijstva
kot ene tistih gospodarskih dejavnosti, od katere je v največji meri odvisno
učinkovito izvajanje gospodarske reforme, tako s stališča ■ preskrbljenosti in
stabilizacije notranjega trga kot tudi s stališča večjega izvoza. Razvoj družbenega
sektorja kmetijstva se je v tem letu usmerjal predvsem v dokončanje že začetih
investicij ter v konsolidacijo proizvodnih skladov z namenom, da se dosežejo
čimboljši ekonomski učinki. Izvršni svet je proučeval nekatera porajajoča se
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vprašanja in probleme, kot so problemi živinoreje in prodaje živinskih proizvodov, preskrbi jenosti z umetnimi gnojili, premiranja proizvodnje mleka ter
obnove nasadov. Skupščini je predložil tudi zakon, ki ureja pospeševanje
živinoreje in zdravstvenega varstva živine. Glede na potrebe po večji vključitvi
zasebnega sektorja v tržno proizvodnjo je Izvršni svet obravnaval tudi vprašanje razvoja zasebnega sektorja, zlasti kooperacijske proizvodnje ter preskrbe
z mehanizacijo, obravnaval pa je tudi izvajanje predpisov o izkoriščanju kmetijskega zemljišča.
Za smotrnejše vzdrževanje in izgradnjo vodnogospodarskih objektov sta
bila izdelana predlog zakona o vodah in vodnem prispevku ter odlok o vodnih
območjih. S tem zakonom se zagotavljajo trajni namenski viri sredstev za
financiranje vodnega gospodarstva, kar daje tudi temu področju možnosti
dolgoročnejšega programiranja razvoja.
Izvršni svet je sodeloval z zveznimi organi pri sestavi programov in
vodnogospodarskih osnov za Srednjo in Spodnjo Savo ter v pripravah za
vodnogospodarsko osnovo Jugoslavije. Predstavniki republiških organov so
sodelovali na mednarodnih mešanih komisijah za Dravo-Muro z Avstrijo in
Madžarsko.
Zaradi večje porabe pitne in tehnološke vode je nastal pereč problem
oskrbe potrošnikov z vodo, posebno v zvezi z naraščajočim standardom in
gospodarskim razvojem. Hkrati se naglo povečuje onesnaženje voda. Ta dva
poglavitna problema bo potrebno temeljito proučiti ter izbrati najugodnejše
tehnične, tehnološke in ekonomske rešitve.
Na področju gozdarstva se je delo Izvršnega sveta in njegovih organov
osredotočilo predvsem na izvajanje zakona o gozdovih, ki ga je Skupščina
sprejela leta 1965. V zvezi s sprejetim načelom, da na enem gozdnogospodarskem
območju lahko smotrno gospodari le ena organizacija, je Izvršni svet dosledno
vztrajal na stališču, da se pri gospodarjenju z gozdovi upoštevajo predvsem
ekonomski kriteriji. Na podlagi tega so se po dolgotrajnejših razpravah z občinami v glavnem uredili problemi gozdnogospodarskih območij in njihovo
upravljanje ter vključevanje zasebnega sektorja v enotno gospodarjenje z
gozdovi.
Enotno gospodarjenje s celotnim gozdnim fondom ter spremenjeni odnosi
v cenah so v letu 1966 omogočili izboljšanje preskrbe gospodarstva z gozdnimi
proizvodi.
Na podlagi široke razprave je bil izdelan zakon o prostorskem planiranju,
ki naj omogoča dolgoročnejše načrtovanje investicijskih vlaganj v osrednje
objekte in infrastrukturo ter planiranje namenske rabe potencialnih zemljišč
na dolgi rok.
Prav tako je bil izdelan in obravnavan zakon o urbanističnem planiranju,
ki uveljavlja novo urbanistično politiko na področju uvajanja in razvoja
naselij glede na izhodišča, ki jih je postavila reforma in glede na ekonomske
odnose na področju zemljiške politike ter stanovanjskega in komunalnega
gospodarstva.
Izhodišča za nove odnose na stanovanjskem in komunalnem področju so
bila na široko obravnavana že v letu 1965 in je Skupščina SR Slovenije v letu
1966 sprejela zakon o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča in zakon o
prispevku za uporabo mestnega zemljišča. Oba zakona uvajata nov sistem
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financiranja, urejanja in opremljanja zemljišč, izhajata pa iz načela, da občina,
komunalne organizacije in posamezni zainteresirani investitorji skupaj zagotavljajo potrebna finančna sredstva za komunalno urejanje zemljišč. To komunalno urejanje naj se izvaja po enotnem programu v skladu z etapo urbanističnega urejanja, ker zagotavlja smotrno pozidavo in skladna investicijska
vlaganja.
Izvršni svet je ob obravnavanju konkretnih problemov s področja stanovanjskega in komunalnega gospodarstva predlagal Zveznemu izvršnemu svetu
ustrezne dopolnitve nekaterih določb zveznih predpisov, kot npr. temeljnega
zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča. Te pobuude Izvršnega sveta
so bile tudi sprejete.
Ukrepi gospodarske reforme so v lanskem letu imeli velik vpliv na razvoj
inozemskega turizma, ki postaja tudi v naši republiki vse bolj pomembna
gospodarska dejavnost. Devizni priliv od turizma je v tem letu izredno narasel
in je znašal skupno že okoli 40 milijonov dolarjev. Ker je v letu 1966 ostalo
v celoti nerešeno vprašanje financiranja celotne turistične propagande, se je
Izvršni svet prizadeval, da to vprašanje reši na trajnejši osnovi. Poslej bo to
urejeno s sodelovanjem Gospodarske zbornice, delovnih organizacij in republiškega proračuna. Uspešnejši razvoj turizma zavirata tudi pomanjkanje kompleksnih programov za razvoj turizma v posameznih področjih in nezadostna
pripravljenost za njih izvajanje. Ugodne možnosti, ki jih ima za razvoj turizma
Slovenija, bodo zahtevale koordinirano sodelovanje vseh činiteljev, zlasti delovnih organizacij in bank, tako pri programiranju razvoja kot tudi pri naporih
za njihovo skupno financiranje. Izvršni svet in Gospodarska zbornica bosta
morala dajati večjo pobudo in nuditi ustrezno pomoč, da bi turizem čimprej
dobil še pomembnejše mesto v našem gospodarskem razvoju. V zvezi s hitrim
naraščanjem maloobmejnega prometa so Izvršni svet in njegovi organi podpirali občine pri razvijanju ustreznega trgovinskega in gostinskega omrežja
v teh predelih.
Pospešen razvoj zunanje trgovine in povečano vključevanje v mednarodno
delitev dela je bila glavna smer razvoja, ki smo jo v Sloveniji sprejeli za
uspešno izvajanje načel gospodarske reforme. Izvršni svet se je zato od vsega
začetka intenzivno vključeval v napore za zboljšanje zunanjetrgovinske menjave, tako glede njenega skupnega obsega kot tudi glede njene strukture ter
v pripravo sprememb deviznega režima in zuananjetrgovinskega sistema.
V začetku leta se je še izboljšal uveljavljeni sistem vezanosti uvoza z izvozom.
Izvršni svet je podpiral ugotavljanje objektivnih kriterijev, na podlagi katerih
so banke sklepale pogodbe z delovnimi organizacijami. Izvedene spremembe so
pozitivno vplivale na večje vključevanje gospodarstva v zunanjo trgovino in
na ugodnejšo regionalno usmerjenost. Hkrati je Izvršni svet neposredno in
prek svojih organov sodeloval v pripravah za spremembe v deviznem režimu
in zunanjetrgovinskem sistemu, ki naj bi postopno uveljavljale liberalizacijo
v zunanji trgovini. Tako v času priprav kot tudi po sprejetju novih predpisov
se je Izvršni svet prek Gospodarske zbornice in s pomočjo svojih komisij
široko vključeval v razprave in tolmačenja novih predpisov, to pa zato, da bi
se gospodarstvo pravočasno pripravilo in vključilo v nove pogoje gospodarjenja.
S stališča izvajanja gospodarske reforme je bilo posebno pomembno
uveljavljanje stabilizacije odnosov na tržišču. Izvršni svet in njegovi organi
so zato v okviru splošnih razprav o gospodarskih gibanjih ter v posebnih razpravah redno spremljali stanje preskrbljenosti trga in gibanje cen, kakor tudi
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razvoj posameznih oblik potrošnje, v tem ko je posebna potrošnja v prvi polovici leta zaostajala za razvojem proizvodnje in produktivnosti dela ter za
doseženo ravnijo prejšnjega leta, je med letom postopno naraščala in se je do
konca leta uskladila s porastom produktivnosti dela. Tudi pri proračunski in
investicijski potrošnji so se odnosi med potrošnjo in razpoložljivimi sredstvi
uskladili, potrebno pa je bilo odložiti plačila nekaterh zapadlh proračunskih
obveznosti.
V primerjavi s prejšnjimi leti je bilo lani doseženo zmernejše naraščanje
cen, kar kaže, da so stabilizacijski ukrepi že pričeli delovati. Izvršni svet je
proučeval tudi probleme v zvezi z bodočo politiko cen ter zastopal stališče,
da je treba ob ustrezni družbeni kontroli odločneje prehajati na prosto oblikovanje cen ter v večji meri sproščati delovanje tržnih zakonov.
Izvršni svet je večkrat obravnaval dejavnost in organizacijo republiških
inšpekcijskih služb. Zaradi racionalizacije in kvalitetnejšega poslovanja so bile
izvedene tudi organizacijske spremembe, tako da so se posamezne sorodne
službe združile. To je omogočilo tudi večjo koordinacijo dela. Glede bodočih
nalog inšpekcij je bilo zavzeto stališče, da inšpekcijske službe niso samo
kontrolni organi, temveč bi morale vse bolj spremljati tudi gospodarska in
druga dogajanja na terenu ter z njimi seznanjati upravne organe. Izvršni svet
je tudi razpravljal o problemih varstva pri delu in o tem predložil Skupščini
poseben zakon. Poudarek je bil predvsem na ustanavljanju službe za varstvo
pri delu v posameznih delovnih organizacijah ter njihovi strokovni okrepitvi.
K temu naj bi pripomoglo tudi delovanje delovne inšpekcije, ki naj ima poleg
splošnega nadzora tudi skrb za utrditev službe za varstvo pri delu v delovnih
organizacijah.
Izvršni svet je podpiral napore SDK za racionalizacijo in izboljšanje poslovanja. V SR Sloveniji se je lani zmanjšalo število poslovnih enot in število
zaposlenih. Izvršni svet se je vključeval v razprave o nadaljnji organizaciji
te službe ter je zastopal stališče, da se njeno delovanje čimbolj prilagodi potrebam gospodarstva.
Izvršni svet se je v minulem letu stalno ukvarjal z vprašanjem formiranja
in porabe proračunskih sredstev, zlasti sredstev republiškega proračuna. Ker
so dohodki republiškega proračuna zaostajali za predvidenimi, je Izvršni svet
že v maju preteklega leta sprejel odlok o začasnem znižanju porabe sredstev,
razporejenih v proračunu za leto 1966. Utemeljenost tega Ukrepa so pokazale
vse kasnejše proračunske razprave in dejanski dotok proračunskih sredstev,
ki je še vedno zaostajal za, predvidevanji. Zato je Izvršni svet v novembru
predložil Skupščini SR Slovenije predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1966, ki naj bi dokončno uskladil
proračunsko potrošnjo z dejanskimi možnostmi, hkrati pa tudi izvršil nekatere
notranje premike, ki so se med letom pokazali kot nujni.
Izvršni svet se je zavzemal za nadaljnje varčevanje pri proračunski potrošnji. Varčevati je bilo treba tako v potrošnji za negospodarske investicije
kot tudi v celotnem poslovanju uprave in drugih proračunskih institucij.
Izvršni svet je v proračunskih razpravah v preteklem letu iskal ustrezne ukrepe,
ki so bih upoštevani pri sestavi republiškega proračuna za leto 1967. Pri tem
se je zlasti zavzemal za realnost planiranja proračunskih dohodkov, za čimprejšnjo poravnavo obstoječih obveznosti, za nadaljnjo selektivnost uporabnikov proračunskih sredstev. Ze v bližnji prihodnosti naj bi se iz republiških
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proračunskih sredstev financirali le tisti uporabniki, ki dejansko sodijo v proračun. Ta izhodišča so v določenem obsegu našla svoje mesto v že sprejetem
proračunu SR Slovenije.
Na področju socialnega zavarovanja je gospodarska reforma predvsem
terjala, da se uskladi potrošnja z materialnimi možnostmi in da se ta sistem
prilagodi splošnim družbenoekonomskim procesom. To je narekovalo konkretne
ukrepe in intenzivno proučevanje tistih vprašanj, ki so bistvena za ureditev
tega sistema na samoupravnih osnovah, Tem nalogam je Izvršni svet v preteklem letu posvetil precej pozornosti in je večkrat razpravljal o najbolj
perečih problemih s tega področja.
Zaradi počasnejše realizacije predvidenih dohodkov in hitrejšega zvečanja
števila upokojencev je v invalidsko-pokojninskem zavarovanju čedalje bolj
rasla neusklađenost izdatkov z dohodki in ob koncu leta je zato nastal velik
primanjkljaj v tem skladu. Takšno stanje je zahtevalo nenehna prizadevanja
Izvršnega sveta in upravnih organov za zagotovitev potrebnih kreditnih sredstev, da se je tako zagotovilo pravočasno nakazovanje pokojnin in invalidnin.
Čeprav je bil eden od razlogov za kritično finančno stanje tega sklada tudi
neizpolnjevanje obveznosti federacije in republike za benificirane pokojnine
in prepočasno sproščanje vezanih sredstev tega sklada pri Splošni gospodarski
banki, je podrobna analiza pokazala, da ob sedanjem sistemu tudi z izpolnitvijo
navedenih obveznosti tega problema ne bo mogoče urediti. Zato> je očitna
potreba po spremembi notranje strukture skupne stopnje socialnega zavarovanja v korist invalidsko-pokojninskega zavarovanja. Izvršni svet je zato predložil Skupščini zakon o najvišji meji, do katere se sme v letu 1967 določiti
stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje delavcev.
Predlog je bil utemeljen tudi z novelo k zakonu o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja, ki jo je v juniju lani sprejela Zvezna skupščina
in po kateri so nekateri izdatki skladov za zdravstveno zavarovanje prešli
neposredno na delovne organizacije in zavarovance. Ta prizadevanja Izvršnega
sveta, zasnovana na načelu reforme, da ne smemo uporabljati več, kakor proizvajamo, so bila potrjena z ukrepi in predpisi, ki sta jih ob koncu lanskega
leta sprejeli zvezna in republiška skupščina in se nanašajo na invalidskopokojninsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje in otroški dodatek.
Poleg prehodnih ukrepov, ki naj pripomorejo k uskladitvi potrošnje z obstoječimi možnostmi, pa se je pokazala potreba po temeljiti proučitvi vzrokov
sedanjih materialnih težav in neskladij v socialnem zavarovanju. Le-ti — kot
kažejo podatki — niso v neustreznem deležu tega področja v narodnem dohodku, pač pa v zaostajanju sistema za smotri reforme in za samoupravnim
položajem proizvajalcev in njihovih delovnih organizacij. Celotni sistem še
vedno sloni skoraj izključno na zveznih predpisih, ki na maksimalnem nivoju
urejajo obseg pravic, ne da bi upoštevali realne materialne možnosti, izvirajoče iz dosežene produktivnosti dela. Tako statičen, nestimulativen in z etatističnimi elementi obremenjen sistem paralizira iniciativo in odgovornost delavcev
in njihovih delovnih organizacij ter nujno navaja na nesmotrno uporabo pravic
in razpoložljivih sredstev. Prav to je v največji meri vzrok za sedanje nenormalna materialna gibanja na tem področju. Z. doseženo produktivnostjo jih
bomo lahko povsem uskladili le v takem sistemu, ki bo zagotovil neposreden
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in učinkovit vpliv ter odgovornost zavarovancev in delovnih organizacij za
dogajanja na tem področju. Zato se je Izvršni svet zavzemal za pospešitev dela
z novim sistemom zdravstvenega zavarovanja in za potrebne spremembe v
invalidsko-pokojninskem sistemu.
Izvršni svet j6 razpravljal o izvajanju zdravstvenega zavarovanja kmetov
po novih predpisih in ugotovil vrsto problemov, ki zavirajo učinkovito zdravstveno zavarovanje po načelih novega zakona.
Glede na posebne razmere v zasebnem kmetijstvu sedaj uveljavljeni predpisi ne ustrezajo, ker ne upoštevajo vseh objektivnih pogojev kmetijskih proizvajalcev. Gre za vrsto problemov, ki posegajo v kompleksno problematiko
kmetijstva in ki vplivajo tudi na urejanje zdravstvenega zavarovanja kmetov.
Enoletno izvajanje zakona je opozorilo, da je potrebna revizija celotne
ureditve tega zavarovanja.
Napori za smotrnejšo porabo razpoložljivih sredstev v zdravstvenem zavarovanju delavcev in kmetijskih proizvajalcev pa morajo zajeti tudi zdravstveno
službo, ki s sredstvi teh skladov uresničuje zdravstveno varstvo. Iz ugotovitev,
do katerih je prišel Izvršni svet na podlagi strokovne dokumentacije, se da
namreč sklepati, da se razpoložljiva sredstva na tem področju ne trosijo dovolj
smotrno in da z njimi ne dosegamo optimalnih rezultatov. Pod vplivom obstoječega sistema zdravstvenega zavarovanja in lokalnih vplivov se je močno
ekstenzivno razraslo omrežje zdravstvenih institucij, zlasti zavodov osnovne
zdravstvene službe. To je povzročilo enostranski razvoj, razdrobljenost in
funkcionalno nepovezanost zdravstvene službe. Zato se zmanjšuje njena učinkovitost, relativno velika vlaganja pa so zašla v neskladje z zahtevami sodobne
medicine. Le-ta zahteva namreč napore za preprečevanje obolenj, če do njih
pride, pa intenzivno in kvalitetno zdravljenje. Takšno zdravljenje pa lahko
zagotovijo le dobro organizirane in strokovno visoko usposobljene zdravstvene
ustanove. Prav te pa so v preteklosti doživele najmanj podpore družbenopolitičnih skupnosti, zato so v materialnem pogledu precej zaostale za drugimi
zdravstvenimi institucijami.
Glede na to je Izvršni svet predložil Skupščini zakon o zgraditvi in finančni
program o sofinanciranju kliničnega centra v Ljubljani ter finančne programe
za dograditev infekcijske klinike, bolnice »Dr. Petra Držaja« in inštituta za
TBC na Golniku. Mimo tega je Izvršni svet naročil izdelavo akcijskega programa vseh tistih ukrepov, ki naj pripomorejo k večji funkcionalni povezanosti
in bolj smotrni organizaciji zdravstvene službe, in ga predloži Skupščini. Program vsebuje tudi naloge, ki se nanašajo na proučitev in ureditev financiranja
zdravstvene službe. Še posebej se je Izvršni svet zavzel za določitev jasnejših
osnov pri sklepanju pogodb med komunalnimi skupnostmi zdravstvenega zavarovanja in zdravstveno službo in za takšno globalno delitev razpoložljivih
sredstev, ki bo upoštevala obseg in kakovost opravljenih zdravstvenih storitev.
Izvršni svet je v preteklem letu razpravljal tudi o vprašanjih otroškega
varstva in imenoval posebno komisijo, ki naj bi pripravila program ukrepov
za izboljšanje stanja na tem področju in predlog republiškega zakona o
otroškem dodatku in financiranju otroškega varstva. Skupščini je predložil
tudi zakon o določitvi najvišjega dohodka na člana gospodinjstva, ki vpliva
na uveljavitev pravice do otroškega dodatka. Ker je uvedba tega cenzusa
povzročila veliko kritike v javnosti in ker je obstoječi sistem otroškega do-
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datka povsem neustrezen, je Izvršni svet sprožil pri Zveznem izvršnem svetu
postopek za spremembo tega zakona. V ta namen je bil izdelan in predložen
tudi osnutek splošnega zakona o otroškem dodatku, ki predvideva, naj bi zveza
določila le splošna načela, omogočila razširitev funkcije otroškega dodatka tudi
na financiranje materialne osnove otroškega varstva in omogočila republikam,
da celotni sistem prilagodijo specifičnim ekonomskim, sociološkim in demografskim razmeram. Izvršni svet je predložil Skupščini tudi zakon o izvrševanju
vzgojnih ukrepov, ki se izrekajo mladoletnim osebam.
Izvršni svet je razpravljal tudi o organizaciji in nalogah 'socialnih služb,
zlasti centrov za socialno delo. Opozoril je, da je treba posvetiti več pozornosti
izobraževanju strokovnih kadrov in sodobnim metodam socialnega dela. Stroškovni organi bodo izdelali profile kadrov, ki jih potrebujemo za proučevanje
in urejanje socialnih problemov. Temu naj bi v prihodnje prilagodila svoj
program tudi Višja šola za socialne delavce.
Izvršni svet je predložil Skupščini predlog zakona o pomoči družinam,
katerih hranilci so v obvezni vojaški službi, in predlog zakona o določitvi
skrbniškega organa. Razpravljal je tudi o predlogu materialnih in kadrovskih
ukrepov, ki naj bi jih v srednjeročnem obdobju storile republika in občine za
preprečevanje družbeno negativnih pojavov. Predlog je bil predložen Skupščini.
S področja materialne skrbi za borce NOB je Izvršni svet v letu 1966
predvsem spremljal izvajanje posameznih ukrepov, sprejetih v letih 1964 in
1965, ter o tem s posebno informacijo seznanil tudi Skupščino SR Slovenije.
Ugotovil je, da povzroča izvajanje zakona o zdravstvenem varstvu kmetovborcev in njihovih družinskih članov precej ugovorov, ker zakon omogoča, da
pridobi status kmeta-borca tudi oseba, ki ima priznano posebno dobo v dvojnem
trajanju le nekaj dni ali tednov pred koncem vojne, in da ni dovolj točno
opredeljena kategorija družinskih članov, kar povzroča širjenje pravic tudi
na osebe, ki jih nosilec pravice ni neposredno preživljal. Zato je Izvršni svet
predlagal spremembo zakona tako, da imajo sedaj pravico do zdravstvenega
zavarovanja kmetje-borci, ki imajo čas udeležbe v NOV priznan v dvojnem
trajanju vsaj od 1. 1. 1945 do konca vojne, v krog družinskih članov pa so
vključeni zakonec, otroci in starši, ki jih upravičenec preživlja.
Za zaposlene borce, ki uživajo pravice po zakonu o dodatku za zaposlene
udeležence NOV, pa je Izvršni svet določil tudi osnovo dodatka za borce v letu
1966 na 78 000 S din.
Tudi na področju prosvete in kulture so bile v preteklem letu najpomembnejše naloge Izvršnega sveta v zvezi z uveljavljanjem reformnih procesov.
Zaradi takšne kadrovske politike, ki naj bi pospeševala splošen gospodarski in družbeni napredek, je Izvršni svet obravnaval tista vprašanja, ki
ustvarjajo možnosti za usposobljanje kadrov na dolgoročnejši osnovi. V tem
pogledu je bil najpomembnejši predlog zakona o izobraževalnih skupnostih
in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji. Ta predlog pomeni
novo sistemsko spremembo, ki naj bi omogočila hitrejši in učinkovitejši razvoj
na področju vzgoje in izobraževanja na temeljih samoupravljanja neposredno
zainteresiranih predstavnikov družbeno-političnih skupnosti, družbenih in delovnih organizacij oziroma njihovih združenj, občanov in izobraževalnih orga-
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nizacij. Na podlagi načel in določil tega zakona bi ustanovili izobraževalne
skupnosti kot nove samoupravne institucije na področju vzgoje in izobraževanja.
S tem bo omogočili, da bi s sredstvi, ki jih bo družba dajala za izobraževanje
iz različnih obveznih ali prostovoljnih virov, upravljali smotrno in odgovorno
neposredno zainteresirani sam ©upravljavci.
Pred dokončnim sprejetjem predloga zakona o izobraževalnih skupnostih
je Izvršni svet sam ali s pomočjo Republiškega sekretariata za prosveto in
kulturo organiziral široke javne razprave. Predlog upošteva pripombe razprav
in poudarja predvsem tesnejšo povezavo družbeno-političnih skupnosti z novimi
izobraževalnimi skupnostmi. Poleg tega bi sprejetje predloga pomenilo tudi
večjo skrb in odgovornost republike za razvoj dejavnosti celotnega šolstva, od
osnovnega do visokega.
Poleg tega, da bo republiška skupnost financirala višje, visoko in posebno
šolstvo ter šolstvo narodnosti, bo prispevala k bolj uskladenemu in enovitejšemu
razvoju osnovnega šolstva, in sicer z dopolnjevanjem sredstev občin, ki same ne
morejo kriti osnovne dejavnosti, in s sofinanciranjem posebnih skupnosti. Predvsem pa ima pomembno vlogo pri sprejemanju kriterijev in meril, ki bodo
temelj za urejanje odnosov med izobraževalnimi žavodi in novimi skupnostmi,
prav tako pa tudi med samimi izobraževalnimi skupnostmi.
Izvršni svet je pripravil tudi predlog zakona o srednjih šolah. Da bi omogočil konkretne in odgovorne sklepe, je obravnaval in podprl tudi predlog
republiškega sekretariata za prosveto in kulturo, ki ga je ta sekretariat izdelal
kot predlog za racionalizacijo šolskega omrežja in vzgojno-izobraževalnega dela,
ter še posebej predlog za smotrnejše oblikovanje omrežja šol II. stopnje.
Nadaljnja obravnava predloženega programa naj postopoma omogoči reformna
prizadevanja za racionalizacijo in smotrno integracijo tudi na področju šolstva.
Neuravnotežena rast šolstva posameznih stopenj in strok, ekstenziven razvoj višjih in visokošolskih zavodov, premajhna povezanost razvoja šolstva
s potrebami gospodarstva in družbenih služb ter velik osip dijakov in študentov
so bili osnovni problemi, s katerimi se je ukvarjal Izvršni svet in za katere
je poleg priprave sistemskih sprememb skušal iskati tudi konkretne in postopne
rešitve. Ti problemi so se pokazali tudi v predvidevanjih družbenega plana razvoja SR Slovenije za obdobje 1967—1970, po katerih bi se zboljšalo razmerje
med številom učencev na posameznih stopnjah izobraževanja. Pri tem je potrebno predvsem okrepiti predšolsko vzgojo in del srednjega šolstva.
Glede srednjega šolstva je Izvršni svet podprl konkretne predloge Republiškega sekretariata za prosveto in kulturo, ki so bili predloženi Skupščini SRS
hkrati z zakonom o srednjih šolah. Značilna za razvoj srednjega šolstva v
preteklosti je bila njegova široka razvejanost. Srednje šole so se sicer vsaj
delno razvijale glede na ožje potrebe posameznih regionalnih središč in področij ali pa ustrezale njihovi želji, da bi si tudi z omenjenimi materialnimi
sredstvi zagotovili čimveč šolskih kapacitet, pri tem pa ni bila v zadostni
meri upoštevana potrebna struktura kadrov, niti glede na razvoj teh področij,
še manj pa celotnega gospodarskega in družbenega življenja v SRS. Poleg
tega so danes številne srednje šole premajhne in že zato ne dajejo možnosti
za izboljšanje kvalitete pouka in racionalne uporabe sredstev. Ob obravnavanju
predloga za racionalizacijo omrežja srednjih šol, ki ga je izdelal republiški
sekretariat za prosveto in kulturo, je Izvršni svet ugotovil, da je omrežje
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srednjih šol glede na razpoložljive kapacitete primerno, potrebno pa je spremeniti njegovo strukturo in zaradi izboljšanja kvalitete koncentrirati pouk
v manjšem številu šol. Za tako preusmeritev omrežja srednjih šol pa je treba
določiti pogoje za njih ustanavljanje in delo. To pa urejuje novi predlog zakona
o srednjih šolah.
Predlogi, ki jih je Izvršni svet obravnaval v zvezi z racionalizacijo in
smotrno integracijo na področju višjega in visokega šolstva, naj bi podprli
tudi prizadevanja komisije Skupščine SRS za proučitev visokega šolstva.
V zvezi s temi napori je Izvršni svet tudi predložil Skupščini ukinitev višje
gospodinjske šole v Grobljah kot prvi konkretni ukrep v tej smeri.
Izvršni svet je dal tudi pobudo, da se na visokih šolah poostrijo kriteriji
za sprejemanje slušateljev. Predvsem naj bi se izvedla selekcija študentov že
po prvem semestru in tako preprečilo osipanje šele po poznejših letnikih.
Izvršni svet je tudi v letu 1966 posvetil vso pozornost nadaljevanju gradnje
osnovnih šol. Z občinskimi in republiškimi sredstvi je zagotovljeno dokončanje
11 šol s 104 učilnicami (5538 učencev), za dozidavo 7 šol z 22 učilnicami (4172
učencev) in za novogradnjo 15 šol s 182 učilnicami (10 764 učencev). S to akcijo
je bila podana pobuda za gradnjo funkcionalnih in cenenih šolskih objektov
. (prihranek investicijskih sredstev znaša okrog 41 % v primerjavi z gradnjo
po dosedanjih projektih in dosedanjem načinu), z razpoložljivimi republiškimi
sredstvi pa ustvarjeni pogoji, da se ta akcija, sicer v precej skromnejši meri,
nadaljuje v naslednjih letih.
Izvršni svet je predlagal, da se v financiranje strokovnih kadrov vključijo
tudi gospodarske organizacije, tako da del sredstev za izobraževanje strokovnih
kadrov namenijo za financiranje strokovnih šol. Skupščina SRS je v podporo
takega načina financiranja sprejela ustrezno priporočilo.
Na področju kulturnih dejavnosti je Izvršni svet obravnaval oceno muzejskega omrežja v Sloveniji in podprl težnjo po smotrnem strokovnem in gmotnem razvoju muzejev.
Skupščini SRS je predložil predlog zakona o arhivskem gradivu in arhivih.
S tem predpisom, ob katerem se je izčrpno razpravljalo o arhivskem omrežju
v Sloveniji že v preteklem letu, se urejuje organizacija arhivske službe.
Glede financiranja kulturnih dejavnosti je Izvršni svet predlagal Skupščini SRS noveliran zakon o skladu SRS za pospeševanje kulturne dejavnosti.
Po tem zakonu naj bi se v bodoče posamezne kulturne dejavnosti financirale
samo iz enotnega republiškega vira. Tak način bo omogočal kompleksnejšo
obravnavo in učinkovitejše spremljanje in usklajevanje kulturnih dejavnosti,
bo pa tudi pozitivno vplival na izvajanje družbenega načrta in programa kulturne politike SR Slovenije.
Izvršni svet je obravnaval tudi problematiko družbene materialne pomoči
za socialno zavarovanje samostojnih umetnikov. Zato je bil pripravljen zakon
o prispevku SR Slovenije za socialno zavarovanje samostojnih umetnikov.
Izvršni svet je ustanovil tudi komisijo za kulturne stike s tujino. Kot
posvetovalni organ Izvršnega sveta — s pritegnitvijo predstavnikov najpomembnejših zainteresiranih organizacij in organov — bo komisija spremljala
in proučevala vprašanja politike kulturnih zvez SR Slovenije s tujino, dajala
mnenje in predloge k programiranju sodelovanja s tujino, obvečanja tujine
o naših nacionalnih dosežkih in k afirmaciji naše kulture ter proučevala druga
vprašanja, ki zadevajo kulturne stike s tujino.

Priloge

237

Na področju znanstveno raziskovalnega dela je Izvršni svet izvajal tako
politiko, ki je usmerjala raziskovalne organizacije k večjemu in bolj organiziranemu sodelovanju z gospodarskimi in drugimi organizacijami. V tem
smislu je tudi obravnaval probleme in delovno usmeritev znanstveno raziskovalnih organizacij, probleme financiranja raziskovalnih del in finančne programe ustreznih skladov.
Izvršni svet je v preteklem letu večkrat razpravljal o materialnih vprašanjih študentov. Ugotovil je, da so se kriteriji za sprejemanje vseh oblik
pomoči v šolskem letu 1965/66 zaostrili, tako da so pomoč prejemali predvsem
študentje, ki so izpolnjevali predpisane, zlasti študijske pogoje. V letu 1966
so bila skladu za kreditiranje študentov iz republiškega proračuna dodeljena
sredstva v višini 281 228 000 S din, kot dotacija študentskim domovom in menzam pa je bilo podeljeno 203 760 000 S din.
Obravnaval je tudi predlog zakona o štipendijah in posojilih za šolanje
študentov in učencev. Stipendije je prejemalo v lanskem šolskem letu 3289
študentov, kar je 30,3% vseh redno vpisanih; podatki iz letošnjega šolskega
leta pa kažejo, da se je število štipendij znižalo na 2773, kar je 25,1 % vseh
rednih študentov.
Izvršni svet je v letu 1966 sprejel tudi sklep o voznih olajšavah za dnevno
vožnjo učencev in študentov v šolo za leto 1966 in za čas do 1. 3. 1967 in
namenil za to nova sredstva.
Smernice IV. plenuma CK ZKJ in pojmovanje vloge in položaja službe
državne varnosti v naši družbeno-politični ureditvi so narekovale, da se je
Izvršni svet intenzivno in aktivno vključil v reševanje te problematike. Naloga
Izvršnega sveta je bila predvsem v tem, da v skladu z osnovnimi izhodišči
in smernicami IV. plenuma ugotovi in oceni dotedanje delo te službe na
območju Slovenije in da v interesu celotne družbene reforme najde ustrezne
rešitve za bodoče delo te službe. V ta namen je Izvršni svet imenoval posebno
komisijo za reševanje aktualnih organizacijskih in sistemskih vprašanj v organih za notranje zadeve v SR Sloveniji.
Izvršni svet pri reševanju aktualnih organizacijskih in sistemskih vprašanj
v organih za notranje zadeve v SR Sloveniji ni ugotavljal le slabosti v delu
državne varnosti v Sloveniji v preteklem obdobju, temveč je posvetil pozornost
predvsem sistemskim vprašanjem, kot delovnemu področju državne varnosti,
sistemu financiranja služb notranjih zadev, prenosu predhodnega kazenskega
postopka v celoti na sodišča, prenosu službe izvrševanja kazni na drug organ,
družbeni kontroli delovanja službe državne varnosti in še nekaterim drugim
vprašanjem, ki so bila bolj ali manj v neposredni zvezi s pripravo temeljnega
zakona o službi notranjih zadev in drugih temeljnih predpisov s tega področja.
Ker je bilo treba nekatera omenjena in druga vprašanja reševati hitro, se je
Izvršni svet lotil dela intenzivno, s svojimi stališči je seznanjal zvezne organe;
v zadevah, v katerih je pristojna republika, pa je Skupščini SR Slovenije predlagal konkretne ukrepe.
< Izvršni svet je v preteklem letu večkrat razpravljal o temeljnem zakonu
o notranjih zadevah. Pomembnejša stališča, ki so bila posredovana zveznim
organom, so tudi našla svoje mesto v temeljnem zakonu; že v preteklem letu
pa se je lotil tudi priprave republiškega zakona o notranjih zadevah.
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Imenoval je posebno komisijo za vprašanja zaposlitve delavcev služb
organov za notranje zadeve, katerih delovna mesta so bila ukinjena. Komisija
z delom še ni končala.
Poleg tega se je Izvršni svet lotil še nekaterih drugih vprašanj s področja
notranjih zadev, predvsem tistih, ki so že dalj časa zahtevala preučitve in
rešitve. Uspešno je bilo njegovo sodelovanje pri pripravah za nadaljnjo liberalizacijo pri izdajanju potnih listov in vizumov našim državljanom ter v razpravah o ukinitvi vizumov z vsemi državami v turističnem letu. Podrobno jje
razpravljal o vprašanju prometne varnosti, posebej še o varnosti v turističnem
obdobju, o kriminaliteti, o zaščiti pred elementarnimi in drugimi nesrečami.
Prizadeval si je, da se v skladu z možnostmi izboljša nagrajevanje delavcev
milice. Ta prizadevanja so, sicer obrodila nekaj uspeha, vendar pa jim bo
treba posvetiti več pozornosti tudi v tekočem letu.
Na podlagi razprav in ugotovitev v minulem letu bo Izvršni svet pripravil
predloge zakonov o varnosti prometa na javnih cestah v SR Sloveniji, predlog
o bodoči organizaciji gasilstva ter še predloge nekaterih drugih potrebnih
predpisov.
Delo Izvršnega sveta v preteklem letu na področju notranjih zadev pomeni
le začetek uresničevanja, stališč in načel IV. plenuma in družbene reforme.
To pomeni, da bo moral Izvršni svet tudi v prihodnje z nezmanjšano aktivnostjo
preučevati, analizirati in predlagati ustrezne ukrepe s tega področja.
Izvršni svet se je zavzemal za ustreznejše nagrajevanje sodnikov in za to,
da se zagotovijo primerna sredstva za nemoteno poslovanje sodišč. Razpravljal je tudi o odvetništvu in drugih oblikah pravne pomoči, o poravnalnih
svetih (izdelal je tudi predlog zakona o poravnalnih svetih) in še o nekaterih
vprašanjih s področja pravosodja.
Izvršni svet si je prizadeval, da bi se tudi v poslovanju republiške uprave
pokazali ukrepi gospodarske reforme. Ta prizadevanja sicer niso mogla biti
tako uspešna, zlasti pa ne tako vidna kot v letu 1965, ko je bilo mogoče z znižanjem delovnih mest brez globljih organizacijskih posegov zmanjšati število
zaposlenih v republiški upravi. Program sprejetih ukrepov je sicer predvideval
načrtno nadaljevanje procesa, začetega leta 1965 in angažiranje vseh pristojnih
dejavnikov tudi izven same uprave, vendar je bilo to le deloma uresničeno.
Tako napori za zmanjšanje splošne potrošnje tudi na tem področju še niso
dovolj usklađeni z zahtevami reforme.
Republiški organi so pričeli preučevati svoja opravila, zasedbe, delovne
metode in nagrajevanja, da bi našli takšne rešitve, ki bodo omogočile ob
enakih sredstvih boljše delovanje in primernejše nagrajevanje. Preučevanje
sedanje organizacije republiške uprave ostaja ena najpomembnejših nalog Izvršnega sveta v letu 1967. Z delno reorganizacijo, z opustitvijo nekaterih opravil,
katerih izvrševanje ni več nujno ali potrebno, z določenimi spremembami
v metodi dela in z modernizacijo poslovanja je treba doseči še nadaljnjo
racionalizacijo državne uprave. Pri tem pa je treba poudariti, da se morajo
v iskanju najustreznejših rešitev angažirati neposredno tudi organi sami.
V tem letu bo potrebno pregledati vse predpise s področja samoupravljanja v upravi; vsakdanja praksa je namreč navrgla nekatere probleme, ki
so rezultat pomanjkljive ureditve ah pa neustreznosti posameznih določb.
Tako npr. določilo o financiranju državnih organov na podlagi njihovih programov dela kljub znatnemu trudu in hotenju v praksi ni moglo zaživeti.
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Izvršni svet si je v preteklem letu intenzivno prizadeval za še večjo samostojnost republiških organov ter njihovo večjo lastno odgovornost. Čeprav
so bili v tem pogledu izvršeni določeni premiki, bo treba posvetiti temu vprašanju v letošnjem letu še več pozornosti.
V skladu z načeli aktivnega sodelovanja republik v kreiranju državne
zunanjepolitične dejavnosti so predstavniki Izvrnega sveta sodelovali v razpravah o zunanjepolitični dejavnosti, ki so se nanašale na vprašanja z gospodarskega, političnega in drugih področij, in prispevali s svojim sodelovanjem
k urejanju raznih mednarodnih sporazumov ter k ustreznejši ureditvi predpisov, ki se nanašajo na politiko zaposlovanja naše delovne .sile v tujini.
Zaradi uspešnega razvoja, obmejnega prometa na območju SR Slovenije je
bil sprejet unificirani sporazum za obmejni promet med SFRJ in Republiko
Avstrijo, ki prinaša nadaljnjo liberalizacijo za obmejno prebivalstvo. Sporazum
med SFRJ in Avstrijo o planinskem turističnem prometu, ki sprošča nekatere
planinske točke in pota na mejnih področjih, je prav 'tako pozitiven prispevek
v okviru meddržavnih odnosov. Na iniciativo Izvršnega sveta je bil z Republiko
Italijo dosežen sporazumu o prekvalifikaciji dveh prehodov II. kategorije
(Lazaret, Učeja) v mednarodne prehode, z LR Madžarsko pa je bil -dosežen
sporazum o odprtju mednarodnega prehoda v Dolgi vasi pri Lendavi.
Uradni obiski predstavnikov Izvršnega sveta v deželi Štajerski in Koroški
ter podpora občinskim predstavnikom Murske Sobote in Lendave v stikih
s sosedno madžarsko županijo Zala so prispevali k poglobitvi oziroma ustvarjanju pozitivnega vzdušja med SR Slovenijo in omenjenimi pokrajinami ter
s tem omogočili neposredne stiki strokovnjakov teh dežel.
Na podlagi stikov in neposrednega sodelovanja strokovnjakov na raznih
področjih je prišlo v več primerih do konkretnih rešitev pa tudi sicer so se
odprle nadaljnje možnosti in oblike v reševanju vprašanj, ki so skupnega
interesa.
2e tradicionalna kulturna izmenjava se je v letu 1966 nadaljevala in ponovno potrdila potrebo te vrste sodelovanja med sosednjimi deželami. Pomembna so bila tudi dvostranska in tristranska posvetovanja o razvoju prometa
in cestnih povezav. Razgovori o reševanju skupnih vodnogospodarskih, turističnih in elektroenergetskih vprašanj so bili prav tako predmet številnih
srečanj strokovnjakov. Na" gospodarskem področju — v realizaciji obstoječih
regionalnih in sejemskih sporazumov z Italijo in Avstrijo — je Izvršni! svet
skupno z Gospodarsko zbornico SRS izdelal predlog, kako naj se v prihodnje
ureja trgovinsko sodelovanje s sosednjimi deželami.
Izvršni svet je skrbel za to, da se načelo javnosti njegovega dela v čimvečji meri uveljavi. Poleg tega, da je omogočal predstavnikom tiska ih RTV
navzočnost na vseh sejah, je objavljal komunikeje in prirejal razgovore z novinarji na radiu in televiziji o posameznih pomembnejših vprašanjih. Informativni sestanki predsednika in predstavnikov Izvršnega sveta s predstavniki
redakcij so postali redna oblika sodelovanja Izvršnega sveta s tiskom.
V tem poročilu Skupščini SRS so prikazana v zgoščeni obliki samo pomembnejša vprašanja iz dela Izvršnega sveta v letu 1966. Podrobnejši opis
zadev iz posameznih področij dela pa je v poročilih, ki so jih Skupčini SRS,
predložili republiški upravni organi.
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ORGANIZACIJA IZVRŠNEGA SVETA IN REPUBLIŠKE UPRAVE
V LETU 1966
I. IZVRŠNI SVET

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je imel 11 članov v naslednji sestavi
do 20. 10. 1966: predsednik: Janko Smole, podpredsednik: Beno
Zupančič, člani: Edo Brajnik, Rudi Čačinovič, Drago Flis, Slavko Furlan,
Majda Gaspari, Mirko Jamar, ing. Viktor Kotnik, Viktor Repič in Mirko Zlender. Sekretar IS je dr. Pavle Rozman.
Na seji Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije dne 20. 10. 1966 je bil
Slavko Furlan razrešen dolžnosti člana Izvršnega sveta in imenovan za člana
Izvršnega sveta Milan Vižintin.
Na seji Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije dne 29. 12. 1966 je bil
Beno Zupančič razrešen dolžnosti podpredsednika in člana Izvršnega sveta.
V smislu 2. odst. 189. člena in 2. odst. 185. člena republiške ustave je
Izvršni svet dne 7. 12. 1966 na 39. seji Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije podal kolektivno ostavko zaradi nastale situacije v zvezi z razpravo
o predlogu zakona o najvišji meji, do katere se sme določiti stopnja osnovnega
prispevka za zdravstveno zavarovanje.
Predlog omenjenega zakona je bil izglasovan v obeh pristojnih zborih
Skupščine SR Slovenije dne 29. 12. 1966 in tako so odpadli razlogi, zaradi
katerih je Izvršni svet podah ostavko. Na 40. seji Republiškega zbora Skupščine
SR Slovenije dne 29. 12. 1966 je Izvršni svet ostavko umaknil.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je imel v preteklem letu 49 sej, od
tega 8 sej po hitrem postopku.
Skupno je Izvršni svet obravnaval 395 zadev, in sicer:
—
—•
—
—

s področja gospodarstva in družbenega plana
s področja družbenih služb .
s področja uprave in notranjih zadev
razrešitve, imenovanja in drugo

105
82
85
. 123

V skladu z določbami zakona o organizaciji in delu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 20-219/65) je imel Izvršni svet do
13. 10. 1966 naslednje odbore:
1.
2.
3.
4.
5.

odbor
odbor
odbor
odbor
odbor

za
za
za
za
za

gospodarski sistem in družbeni plan;
gospodarstvo;
družbene službe;
notranjo politiko;
družbeno-politični sistem.

Na podlagi zakona o organizaciji in delu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je Izvršni svet dne 14. 10. 1966 sprejel sklep o odpravi odbora za notranjo
politiko in odbora za družbeno-politični sistem ter o ustanovitvi odbora za
splošna upravna vprašanja.
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Sestava odborov je naslednja:
1. odbor za gospodarski sistem in družbeni plan: predsednik Mirko Jamar
in 11 članov;
2. odbor za gospodarstvo: predsednik inž. Viktor Kotnik in 11 članov;
3. odbor za družbene službe: predsednik Rudi Cačinovič in 11 članvo;
4. odbor za splošna upravna vprašanja: predsednik Mirko Žlender in
7 članov.
Stalne in začasne komisije Izvršnega sveta so:
1. Administrativna komisija: predsednik Viktor Repič in 3 člani;
2. Komisija za odlikovanja: predsednik Viktor Repič in 6 članov;
3. Komisija za pomilostitve: predsednik Mirko Žlender in 2 člana;
4. Komisija za mejna vprašanja: predsednik Edo Brajnik in 14 članov;
5. Komisija za prošnje in pritožbe: predsednik Mirko Zlender in 5 članov;
6. Komisija za kadrovska vprašanja: predsednik Milan Vižintin in 4 člani;
7. Komisija za znanstveno raziskovalno delo: predsednik Beno Zupančič in
9 članov;
8. Komisija za vprašanja borcev NOB: predsednik Majda Gaspari in
7 članov;
9. Komisija za zunanjetrgovinsko dejavnost: predsednik Drago Flis in
14 članov;
10. Komisija za turizem: predsednik Milan Vižintin in 12 članov;
11. Štab za varstvo pred elementarnimi in drugimi hudimi nesrečami:
predsednik Edo Brajnik in 20 članov;
12. Komisija za zaposlovanje delavcev v tujini: predsednik Drago Flis in
11 članov;
13. Komisija za upokojene vojaške osebe: predsednik Milan Vižintin in
5 članov;
14. Komisija za materialna vprašanja študentov: predsednik Majda Gaspari in 8 članov;
15. Komisija za obravnavanje vprašanj s področja otroškega varstva: predsednik Majda Gaspari in 9 članov;
16. Komisija za pripravo finančnega programa za graditev ljubljanske
bolnišnice: predsednik Rudi Cačinovič in 13 članov;
17. Komisija za sprejem izseljencev povratnikov: predsednik Just Miklavc
in 6 članov;
18. Komisija za popis vojnih žrtev: predsednik Ivan Lokovšek in 8 članov;
19. Začasna komisija za reševanje aktualnih organizacijskih in sistemskih
vprašanj v organih za notranje zadeve v SR Sloveniji: predsednik Janko
Smole in 16 članov;
20. Začasna komisija za vprašanja zaposlitve delavcev služb organov za
notranje zadeve, katerih delovna mesta se odpravijo: predsednik Viktor
Repič in 8 članov.
Posvetovalni organ Izvršnega sveta je Ekonomski svet: predsednik dr. Aleksander Bajt in 29 članov.
16
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Strokovne službe Izvršnega sveta:
Izvršni svet ima za strokovno, administrativno, tehnično in drugo delo
naslednje službe:
1. Sekretariat Izvršnega sveta za zakonodajo: sekretar dr. Branko Premrou;
2. Sekretariat Izvršnega sveta za informacije: sekretar inž. Miloš Bučar;
3. Sekretariat Izvršnega sveta;
4. Kabinete;
5. Funkcionarje za samostojno opravljanje določenih zadev iz pristojnosti
Izvršnega sveta in
6. Samostojne urade:
— urad za zunanje zadeve,
— urad za narodnosti,
— urad za prošnje in pritožbe,
— uprava za kadrovska, vprašanja.
II. REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI

—

Sestava republiške uprave je naslednja:
a) Republiški sekretariati
1. Republiški sekretariat za gospodarstvo: sekretar Sveto Kobal
— v sestavu sekretariata so:
Republiški gradbeni inšpektorat,
Republiški rudarski inšpektorat,
Republiški elektroenergetski inšpektorat,
Republiški inšpektorat parnih kotlov,
Republiški prometni inšpektorat,
Republiški tržni inšpektorat,
Republiški kmetijski inšpektorat,
Republiški gozdarski inšpektorat,
Republiški veterinarski inšpektorat.
2. Republiški sekretariat za finance: sekretar Miloš Oprešnik;
3. Republiški -sekretariat za delo: sekretar Erna Podbregar
— v sestavi sekretariata je:
Republiški inšpektorat dela;
4. Republiški sekretariat za urbanizem: sekretar Ermin Kržičnik
— v sestavi sekretariata sta:
Republiški urbanistični inšpektorat,
Republiški vodnogospodarski inšpektorat;
5. Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo: sekretar Stane
Selih
— v sestavi sekretariata je:
Republiški sanitarni inšpektorat;
6. Republiški sekretariat za prosveto in kulturo: sekretar Tomo Martelanc;
7. Republiški sekretariat za notranje zadeve: sekretar Slavko Furlan;
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8. Republiški sekretariat za narodno obrambo: sekretar Ferdo Setrajčič;
9. Republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo: sekretar France
Kutin.
b)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Republiški zavodi in uprave:
Zavod SR Slovenije za planiranje: direktor inž. Tone Tribušon;
Zavod SR Slovenije za statistiko: direktor Rajko Kiauta;
Zavod SR Sovenije za cene: direktor Mirko Jamnik
— pod nadzorstvom RS za gospodarstvo;
Zavod SR Slovenije za rezerve: direktor Drago Sumak
— pod nadzorstvom RS za gospodarstvo;
Zavod SR Slovenije za vodno gospodarstvo: direktor Lado Gorišek
— pod nadzorstvom RS za urbanizem;
Geodetska uprava: direktor Milan Naprudnik
— pod nadzorstvom RS za urbanizem;
Luška kapitanija v Kopru: direktor Branko Velkavrh
— pod nadzorstvom RS za gospodarstvo.

c) Republiški sveti ter drugi organi in organizacije, ki opravljajo zadeve,
ki imajo pomen za SR Slovenijo:
1. Pedagoški svet SRS: predsednik Ludvik Gabrovšek;
2. Zavod SR Slovenije za mednarodno tehnično sodelovanje: direktor
Bogo Premelč;
3. Hidrometeorološki zavod SR Slovenije: direktor inž. Lojze Ostanek;
4. Komisija SR Slovenije za telesno kulturo: predsednik Jože Pernuš;
5. Komisija SR Slovenije za verska vprašanja: predsednik Boris Kocijančič.
č) Komisije, ki imajo položaj republiških upravnih organov:
1. Komisija SRS po 195. členu temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju: predsednik Viktor Stopar;
2. Republiška komisija za ugotovitev pokojninske dobe: predsednik
dr. Viktor Damjan;
3. Komisija SRS za zadeve požarnega varstva: predsednik Ivan Lokovšek.
Strokovna komisija:
1. Komisija SRS za pregled filmov: predsednik Filip Kumbatovič.
Disciplinska sodišča:
1. Višje republiško disciplinsko sodišče: predsednik Alojz Saje.
ZAKONI IN DRUGI PREDPISI IN AKTI REPUBLIŠKIH ORGANOV
IZ LETA 1966
V letu 1966 je Skupščina SR Slovenije sprejela 37 zakonov, 33 odlokov,
1 priporočilo, 1 resolucijo ter 27 sklepov o imenovanjih, izvolitvah in razrešitvah.
Izvršni svet je sprejel 1 uredbo, 13 odlokov in 10 odločb z normativno
vsebino ter 38 odločb in sklepov o imenovanjih in razrešitvah.
16*
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Republiški upravni organi so izdali 31 upravnih predpisov.
V zvezi s splošnimi nadomestnimi volitvami v Skupščino SR Slovenije
v letu 1966 je Republiška volilna komisija izdala 6 aktov.
Republiški organi samoupravnih organizacij so izdali 36 splošnih aktov,
ki se objavijo v Uradnem listu SRS.
V pregledu so zajeti samo predpisi in drugi splošni akti ter tisti individualni akti, ki se tičejo posameznih zavodov.
Predpisi in drugi splošni akti so razporejeni po upravnih področjih ne
glede na to, kateri organ je predpis predlagal ah izdal. Organizacijski predpisi
glede zavodov in akti, ki se tičejo posameznih zavodov so združeni na koncu
pregleda v posebnem razdelku.
Na posameznih področjih so navedeni najprej predpisi Skupščine, nato
predpisi Izvršnega sveta in nato predpisi republiških upravnih organov. Med
akti republiških upravnih organov so v 1. razdelku vključeni tudi akti republiške volilne komisije.
Vsi v pregledu navedeni predpisi in drugi splošni akti so bili objavljeni
v Uradnem listu SRS za leto 1966.
V Uradnem listu SRS so bili objavljeni tudi akti o imenovanjih in razrešitvah, splošni akti samoupravnih organov in odločbe Ustavnega sodišča
SR Slovenije. Ti akti v pregledu niso našteti.
PREGLED
1. Državna ureditev
a)
—
—
—
—
—
—
—

Skupščina
Zakon o prenosu obveznosti okrajev,
zakon o združitvi mariborskih občin,
odlok o razpisu nadomestnih volitev za poslanca Gospodarskega zbora
Skupščine Socialistične republike Slovenije v 19. volilni enoti PiranIzola,
odlok o razpisu nadomestnih volitev za poslanca Prosvetno-kulturnega
zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije v 64. volilni enoti
Ptuj I,
odlok o razpisu nadomestnih volitev za poslanca Republiškega zbora
Skupščine Socialistične republike Slovenije v 55. volilni enoti LjubljanaBežigrad II,
odlok o povračilih poslancem Skupščine SR Slovenije in funkcionarjem,
ki jih voli ali imenuje Skupščina SR Slovenije,
odlok o razpisu nadomestnih vohtev za poslanca Republiškega zbora
Skupščine Socialistične republike Slovenije v 96. volilni enoti MariborCenter V.

2. Organizacija in delo uprave
b) Izvršni svet
— Uredba o spremembi uredbe o izdatkih za potne in druge stroške, ki se
priznavajo republiškim organom med materialne stroške,
— odločba o ustanovitvi komisije Izvršnega sveta za reševanje aktualnih
organizacijskih in sistemskih vprašanj v organih za notranje zadeve v
SR Sloveniji ter o imenovanju predsednika in članov te komisije,
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— odločba o ustanovitvi komisije Izvršnega sveta za vprašanja, zaposlitve
delavcev služb organov za notranje zadeve, katerih delovna mesta se
odpravijo, ter o imenovanju predsednika in članov te komisije.
c) Upravni organi (republiška volilna komisija)
— Poročilo o izidu nadomestnih volitev za poslanca Gospodarskega zbora
Skupščine SR Slovenije v 19. volilni enoti Piran-Izola,
— poročilo o izidu nadomestnih volitev za poslanca Prosvetno-kulturnega
zbora Skupščine SR Slovenije v 64. volilni enoti Ptuj I,
— objava kandidata, ki ga je občinska skupščina izvolila v Republiški zbor
Skupščine SR Slovenije,
■— poročilo. o izidu volitev za poslanca Republiškega zbora Skupščine
SR Slovenije v 55. volilni enoti Ljubljana-Bežigrad II,
— objava kandidata, ki ga je občinska skupščina izvolila v Republiški zbor
Skupščine SR Slovenije,
— poročilo o izidu volitev za poslanca Republiškega zbora Skupščine
SR Slovenije v 96. volilni enoti Maribor-Center V.
3. Družbeni plan, proračun, skladi
a) Skupščina
— Zakon o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične republike
Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1965,
— zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu Socialistične
republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1966,
— odlok o soglasju k finančnemu načrtu sklada SR Slovenije za šolstvo za
leto 1966,
•— odlok o soglasju k finančnemu načrtu cestnega sklada SR Slovenije za
leto 1966,
— odlok o potrditvi zaključnega računa sklada SR Slovenije za šolstvo za
leto 1965,
— odlok o potrditvi zaključnega računa cestnega sklada SR Slovenije za
leto 1965,
— odlok o potrditvi zaključnega računa SR Slovenije za negospodarske
investicije za leto 1965,
— odlok o potrditvi zaključnega računa sklada SR Slovenije za socialne
zavode za leto 1965,
— odlok o potrditvi zaključnega računa SR Slovenije za pospeševanje
kmetijstva za leto 1965,
— odlok o začasnem financiranju republiških potreb v prvem trimesečju
1967,
— odlok o finančnem programu za sofinanciranje prve in druge faze prve
etape graditve kliničnega centra v Ljubljani.
b) Izvršni svet
— Odlok o začasnem zmanjšanju sredstev, razporejenih v proračunu
£><R Slovenije za leto 1966.
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4. Prispevki, davki in takse
a) Skupščina
— Zakon o uvedbi dodatnega davka od prometa blaga na drobno in o
uporabi sredstev iz tega davka,
— zakon o vodnem prispevku za leto 1967,
—• zakon o prispevku za uporabo mestnega zemljišča.
5. Gospodarstvo, promet
a) Skupščina
—• Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o načinu gospodarjenja
in razpolaganju s skupnimi rezervami gospodarskih' organizacij — prečiščeno besedilo,
— zakon o gospodarjenju in razpolaganju z dopolnilnimi sredstvi skupnih
rezerv gospodarskih organizacij,
— zakon o preosnovanju Splošne gospodarske banke SR Slovenije v investicijsko banko,
— zakon o ustanovitvi sveta bank v SR Sloveniji,
-—- zakon o usmeritvi republiških sredstev za gospodarske investicije v
letu 1966,
— zakon o lovstvu,
— zakon o dopolnilnih sredstvih za financiranje elektroenergetskih objektov v letih 1966 do 1970,
— zakon o obveznem deponiranju določenih sredstev podjetij za proizvodnjo in prenos električne energije,
■—• zakon o zagotovitvi dopolnilnih kreditnih sredstev za dokončanje elektroenergetskih objektov,
— zakon o povračilu dela obresti uporabnikom investicijskih kreditov na
področju turizma,
— odlok o prenosu sredstev odpravljenih družbenih investicijskih skladov
na poseben račun SR Slovenije,
— odlok o vložitvi republiških sredstev v kreditni sklad Splošne gospodarske banke v Ljubljani,
— odlok o potrditvi zaključnega računa republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij za leto 1965,
— odlok o določitvi gospodarskih organizacij, pri katerih imenuje del
članov komisije za razpis mesta direktorja Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije,
— resolucija o usmeritvi razvoja SR Slovenije v letu. 1966.
b) Izvršni-svet
— Odlok o premijah za kravje mleko v letu 1966,
— odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o premijah za kravje mleko
v letu 1966,
— odlok o razveljavitvi predpisov o omejitvah za sečnjo tise in domačega
oreha,
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— odlok o pristojbinah za zdravstvene preglede rastlin v notranjem prometu,
— odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o premijah za kravje mleko
v letu 1966,
— odlok o določitvi mej vodnih območij v SR Sloveniji,
— odločba o soglasju k spremembi zavoda »Gospodarsko razstavišče«
v Ljubljani v gospodarsko organizacijo.
c) Upravni organi
— Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovna služba za opravljanje strokovne kontrole nad pridelovanjem semena, in o minimalnih
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati delovne organizacije za ugotavljanje
kakovosti semena,
— pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pridelovalci
in dodelovalci semena, ter o načinu evidence o pridobivanju semena,
— pravilnik o varstvu gozdov in gozdnih zemljišč pred požarom,
— pravilnik o gozdnem redu,
— odredba o določitvi območij za registracijo motornih in priklopnih vozil
v SR Sloveniji,
— odredba o stroških trgovine na debelo za žita in mlevske izdelke,
— odredba o varstvu čebel pred kemičnimi sredstvi za varstvo rastlin,
— odreda o varstvu koristnih ptic in koristnih sesalcev,
— odredba o območju v SR Sloveniji, na katerem je medved zaščiten,
— navodilo o izkaznici republiškega in občinskega gozdarskega inšpektorja,
— navodilo o zdravstvenem spričevalu za pošiljke rastlin v notranjem
prometu,
— odločba o pooblastitvi določenih strokovnih organizacij za izvajanje
obveznih zdravstvenih pregledov objektov za pridelovanje sadilnega
materiala,
—■ odločba o pooblastitvi strokovne organizacije za obveščanje javnosti
o pojavih rastlinskih bolezni in škodljivcev ter o potrebnih ukrepih.
6. Urbanizem, stanovanjska izgradnja, komunalne zadeve
a) Skupščina
— Zakon o vodah,
— zakon o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča.
c) Upravni organi
— Navodilo o načinu preračunavanja količine onesnažene vode in stopnje
onesnaženosti v enote (populacijske ekvivalente E),
— navodilo o spremembah navodila za izdelavo urbanističnega projekta,
— odredba o zavarovanju določenih zemljišč na območju občine Radovljica in občine Jesenice,
— odredba o razglasitvi doline Tople na Koroškem za naravno znamenitost.
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7. Delo in socialno zavarovanje
a) Skupščina
— Zakon o prenehanju veljavnosti zakona o najvišji meji, do katere se
sme določiti stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje
delavcev,
— zakon o varstvu pri delu,
— zakon o delovnih razmerjih delavcev, ki delajo pri zasebnih delodajalcih,
— odlok o soglasju k določitvi stopenj osnovnega prispevka za invalidsko
in pokojninsko zavarovanje ter prispevka za otroški dodatek,
— odlok o soglasju k določitvi stopnje oziroma višine prispevka za osnovno
zdravstveno zavarovanje kmetov za leto 1966.
b) Izvršni svet
— Odlok o ugotovitvi republiškega poprečja osebnih dohodkov zaposlenih
v letu 1965.
8. Socialno varstvo
a)
—
—
—

Skupščina
Zakon o izvrševanju vzgojnih ukrepov,
zakon o določitvi skrbstvenega organa,
zakon o pomoči družinskim članom, katerih hranilec je v obvezni vojaški službi.

9. Zdravstvo
a)
——
—■

Skupščina
Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji,
zakon o nadaljnji etapni izgradnji kliničnega centra v Ljubljani,
zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o zdravstvenem varstvu
kmetov-borcev narodnoosvobodilne vojne in njihovih družinskih članov,
— zakon o uporabi amortizacijskih sredstev delovnih organizacij določenih
področij,
— zakon o najvišji meji, do katere se sme določiti stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje delavcev.
b) Izvršni svet
— Odlok o določitvi organa za zadeve v zvezi s sklepanjem pogodb med
zdravstvenimi zavodi in komunalnimi skupnostmi socialnega zavarovanja o zdravstvenih storitvah zavarovanim osebam.

c) Upravni organi
— Pravilnik o prijavi in kontroli rakavih bolnikov in o drugih tehničnih
vprašanjih boja proti raku,
— pravilnik o spremembi pravilnika o izdajanju zdravniških spričeval in
potrdil v zdravstvenih zavodih,
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— odločba o določitvi zavodov, ki opravljajo kontrolo čistote zraka in
kontrolo nad izpuščanjem škodljivih snovi v zrak,
— navodilo o elementih za sklepanje pogodb o zdravstvenih storitvah zavarovanim osebam med zdravstvenimi zavodi in komunalnimi skupnostmi socialnega zavarovanja.
10. Kultura, prosveta, znanost
a) Skupščina
— Zakon o arhivskem gradivu in o arhivih,
— zakon o predstavnikih družbene skupnosti v svetih nekaterih zavodov
s področja kulture, katerih ustanovitelj je SR Slovenija,
— odlok o načinu razpolaganja s sredstvi SR Slovenije za gradnjo osnovnih šol,
— priporočilo za začasno financiranje strokovnega šolstva v SR Sloveniji
v letu 1967.
b) Izvršni svet
— Odlok o omejitvi vpisa slušateljev na medicinsko fakulteto v Ljubljani,
— odločba o potrditvi pravil za podeljevanje Zagarjevih nagrad.
c)
—
—
—

Upravni organi
Odločba o verifikaciji gimnazije v Tolminu,
odločba o verifikaciji gimnazij,
pravilnik o organizaciji in izvajanju izobraževanja odraslih v osnovni
šoli.

11. Pravosodje in obča uprava
a) Skupščina
— Zakon o organih za kaznovanje prekrškov,
— zakon o povračilu stroškov pričam, izvedencem in tolmačem ter o nagradah izvedencem in tolmačem v upravnem postopku,
— odlok o povračilih in nagradah sodnikom porotnikom okrožnih sodišč,
okrožnih gospodarskih sodišč, Višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani
in Vrhovnega sodišča SR Slovenije.
b) Izvršni svet
— Odlok o dajanju soglasja k odvetniški tarifi,
— odlok o kilometrih, dnevnicah in nagradah sodnikom porotnikom okrožnih sodišč, okrožnih gospodarskih sodišč, Višjega gospodarskega sodišča
v Ljubljani in Vrhovnega sodiča SR Slovenije,
— odlok o pomilostitvi obsojenih oseb.
c) Upravni organi
— Odredba o združitvi nekaterih naselij,
— odredba o začetku poslovanja republiškega senata za prekrške,
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—■ odredba o združitvi in o razdružitvi nekaterih naselij,
— pravilnik o načinu zaračunavanja in izplačevanja povračil in nagrad
pričam, izvedencem in tolmačem v upravnem postopku.
12. Notranje zadeve
c) Upravni organi
— Odredba o omejitvi tovornega prometa na cestah I. in II. reda v turistični isezoni,
—■ odredba o oceni osebne izkaznice,
— navodilo o obliki in velikosti kartona o izdani osebni izkaznici ter o
načinu vodenja kartoteke izdanih osebnih izkaznic.
13. Narodna obramba
a) Skupščina
— Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi hudimi nesrečami.
14. Zavodi
a) Skupščina
— Zakon o uskladitvi republiških aktov o ustanovitvi znanstvenih zavodov z zakonom o znanstvenih zavodih,
— zakon o Zavodu za vodno gospodarstvo SR Slovenije,
— odlok o finančnem programu za financiranje nadaljevanja graditve
Infekcijske klinike v Ljubljani,
— odlok o finančnem programu za financiranje dograditve zdravstvenega
doma »Dr. Petra Držaja« v Ljubljani,
— odlok o finančnem programu za financiranje nadaljevanja rekonstrukcije Inštituta za tuberkulozo na Golniku,
— odlok o finančnem programu za financiranje nadaljevanja graditve
študentskega stanovanjskega stolpiča E-l v študentskem naselju v
Ljubljani,
— odlok o finančnem programu za financiranje nadaljevanja graditve
Drame Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani,
— odlok o finančnem programu za financiranje nadaljevanja graditve
reaktorskega centra v Nuklearnem inštitutu »Jožef Štefan«,
— odlok o finančnem programu za financiranje nadaljevanja graditve
veslaškega centra na Bledu,
— odlok o finančnem programu za financiranje nadaljevanja graditve
objektov Zavoda za slepo mladino v Ljubljani,
— odlok o finančnem programu za financiranje nadaljevanja graditve
Višje šole za zdravstvene delavce v Ljubljani,
— odlok o finančnem programu ža financiranje nadaljevanja adaptacije
poslopij Slovenske akademije znanosti in umetnosti,
—• odlok o financiranju investicije Zavoda Radio-televizije Ljubljana.
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b) Izvršni svet
— Odločba o dopolnitvi odločbe o ustanovitvi Zavoda za rehabilitacijo
invalidov,
— odločba o spremembah in dopolnitvah odločbe o Kliničnih bolnicah
v Ljubljani kot finančno samostojnem zavodu — prečiščeno besedilo,
— odločba o prenehanju Zavoda SRS za zaposlovanje delavcev,
— odločba o spremembah in dopolnitvah odločbe o ustanovitvi Zavoda za
farmacijo in kontrolo zdravil — prečiščeno besedilo,
— sklep o soglasju k določitvi minimalnih pogojev glede vrste strokovnjakov, ki jih mora imeti komunalni zavod za zaposlovanje in glede
njihove strokovne izobrazbe.
POROČILA
Odbor za družbeni plan, finance in proračun RZ je na seji dne 5. aprila
1967 obravnaval poročilo o delu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije v
letu 1966.
Odbor je menil, da je treba pri ocenjevanju dela Izvršnega sveta v letu
1966 upoštevati spremembe v pogojih dela, do katerih je prišlo z izvajanjem
gospodarske reforme. Izrazit pečat so dali delu Izvršnega sveta zato stabilizacijski ukrepi in usklajevanje potrošnje z dejanskimi možnostmi.
I.
S poročilom o delu Izvršnega sveta za leto 1966 se je odbor v načelu
strinjal. V zvezi s posameznimi formulacijami pa so bili izraženi naslednji
pomisleki:
V tretjem odstavku na 3. strani je navedeno, da procesi integracije v naši
republiki ne potekajo zadovoljivo in da to zavira proces intenzifikacije protizvodnje. Pri tej ugotovitvi je odbor pogrešal podrobnejšo opredelitev vzrokov,
zlasti ker se v praksi še vedno zagovarja stališče, ki ne vodi k pospeševanju
integracije, češ da dohodek ni kategorija, ki je vezana na vso gospodarsko
organizacijo, ampak, da se oblikuje dohodek že na ravni nižjih organizacijskih
enot.
V zadnjem, odstavku na 3. strani je omenjeno, da je Izvršni svet predlagal
takšno zaostritev pogojev za ustanavljanje bank, ki bi ustrezala specifičnim
razmeram gospodarske razvitosti v SR Sloveniji. S to navedbo pa se odbor ni
strinjal, ker je to zaostritev sam predlagal, Izvršni svet pa se je samo strinjal
s predlagano zaostritvijo. Glede ugotovitve v istem odstavku, da bodo potrebna
nadaljnja prizadevanja za prilagoditev bančnega omrežja pogojem in potrebam,
ki jih narekujeta učinkovitejše zbiranje In nalaganje finančnih sredstev, pa je
bilo izraženo mnenje, da je na eni strani še vedno možno predložiti predpis
o zaostritvi pogojev za ustanavljanje bank, na drugi strani pa ni bilo mogoče
vplivati na oblikovanje drugačne mreže bank tudi z izvedbo zakona o prenosu
sredstev odpravljenih družbenih investicijskih skladov na poseben račun
SR Slovenije.
V zadnjem odstavku ua 4. strani oziroma v njegovem nadaljevanju na
5. strani je rečeno, da bi bilo mogoče doseči s primerno integracijo premogov-

252

Priloge

nikov in termocentral najracionalnejše izkoriščanje teh energetskih virov in
ureditev ekonomskega položaja rudarjev. V zvezi s tem je bilo postavljeno vprašanje, ali je res uspešna rešitev ekonomskega položaja premogovnikov odvisna
predvsem od tesnejše povezave z elektrogospodarskimi podjetji.
V zvezi z opisom položaja ustavljene gradnje EKK Velenje v drugem odstavku na 5. strani je bilo ponovno postavljeno vprašanje, kolike so obveznosti
republike.
II.
Hkrati s poročilom o delu Izvršnega sveta v letu 1966 je odbor tudi obravnaval letno poročilo Republiškega sekretariata za finance in Zavoda SRS za
planiranje.
Odbor se je z obema letnima poročiloma strinjal.
Pri obravnavi letnega poročila Republiškega sekretariata za finance je
bilo posebej opozorjeno na vprašanje neizterjanih davščin in na potrebo po
vodenju take finančne politike, ki bo v večji meri kot doslej računala s finančnimi možnostmi občin. Velik odstotek neizterjanih davščin kaže, da se pri
predpisovanju posameznih dajatev, zlasti prispevka za zdravstveno zavarovanje
kmetov ni vedno računalo s finančnimi možnostmi zavezancev. Vzroke za tako
stanje bi bilo vsekakor treba proučiti in po potrebi ločiti zbiranje davkov od
zbiranja sredstev za zdravstveno zavarovanje kmetov, kjer je največ neizterjanih obveznosti.
Pri letnem poročilu Zavoda SRS za planiranje pa se je odbor posebej
zadržal pri bodočem delu tega zavoda in to pri vprašanju izdelave konceptov
razvoja posameznih dejavnosti, ki imajo za republiko poseben pomen. Poudarjeno je bilo, da izdelava teh konceptov ne bi smela biti samo stvar zavoda SRS
za planiranje, ampak najvažnejša naloga poslovnih združenj, Gospodarske
zbornice in strokovnih institucij posameznih področij.
Odbor za družbeni plan, finance in proračun predlaga Republiškemu zboru,
da poročilo o delu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije v letu 1966 odobri.
Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Mirana Cvenka.
Št.: 021-34/67
Ljubljana, dne 5. 4. 1967
Odbor za proizvodnjo in promet in odbor za trgovino, gostinstvo in turizem Republiškega zbora sta na skupni seji dne 5. 4. 1967 obravnavala poročilo
o delu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije v letu 1966, ki ga je Skupščini
SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet.
V razpravi sta odbora ocenila, da je poročilo Izvršnega sveta zelo dobro in
da predstavlja poročilo o delu v letu 1966 pomemben napredek v obveščanju
skupščinskih organov o dejavnosti Izvršnega sveta. Odbora smatrata, da je
taka oblika poročanja tudi še nadalje smotrna kljub temu, da je Skupščina
že v okviru rednega dela seznanjena z delom Izvršnega sveta, ker se na ta
način omogoča bolj kompleksno oceno izvajanja določene politike v odrejenem
časovnem obdobju.
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Odbora sta v podrobni obravnavi k poročilu dala tudi več pripomb v primerih, kjer smatrata, da problem ni bil dovolj jasno nakazan ali pa ni bila
izbrana najustreznejša rešitev.
Glede racionalizacije republiške uprave je bilo osvojeno mnenje, da se daje
preveč poudarka na zmanjševanju števila osebja, ne pa na njeni modernizaciji
in povečanju učinkovitosti, kar brez dvoma predstavlja osnovni interes državlj anov.
Pri obravnavi gospodarskih problemov je bilo poudarjeno, da kljub znatnemu prizadevanju na sektorju gospodarstva ni bil dosežen skoraj nikakršen
napredek na področju integracij itn. poslovnega povezovanja med premogovniki
in elektrogospodarstvom in znotraj elektrogospodarstva. Prav tako se smatra,
da so se prepočasi urejali posli v zvezi z likvidacijo Energokemičnega kombinata Velenje, čeprav je jasno, da je v tem primeru potrebno reševati zelo obsežno problematiko.
V zvezi s problematiko izgradnje cestne mreže je bilo poudarjeno, da je
treba poiskati rešitve, da se zagotove sredstva tudi za novogradnje, zlasti pa
novogradnje hitrih cest. Ker sedanji namenski viri dohodkov zadostujejo le za
tekoče vzdrževanje in določene rekonstrukcije obstoječe cestne mreže, obstoji
resna nevarnost skorajšnje prometne izolacije naše republike od najpomembnejših mednarodnih prometnih tokov. Pri odločitvi o smereh mednarodnih
hitrih cest skozi naše ozemlje se naj podpirajo tiste smeri, ki so najpomembnejše
za našo republiko; pri tem pa je važno, da tako izpopolnimo tudi notranje
cestno omrežje, da bo uspešno kombinirano s hitrimi cestami.
Odbora sta nadalje mnenja, da je treba ponovno proučiti vzroke zaostajanja
rekonstrukcije osnovnih železniških magistral. Osvojeno je bilo tudi stališče,
da naj Izvršni svet podvzame akcijo, da se usklade ukrepi za zaščito cest na
vsem področju države.
Pri oceni politike v kmetijstvu je bilo poudarjeno, da je bil v preteklem
letu dosežen pomemben dosežek na področju konsolidacije proizvodnje v družbenem sektorju, hkrati pa se ugotavlja, da ni bil dosežen zaželen obseg vključitve zasebnih kmetov v družbeno proizvodnjo preko kooperacije. Kot bistveni
vzrok za to se smatra to, da mnoge kmetijske zadruge zaradi svoje odtujitve
od kmetov ne opravljajo svoje funkcije na področju organizacije kmetijske
proizvodnje. Za uspešnost dela kmetijskih zadrug je zato nujno, da se zagotovi
večja udeležba kmetov v upravljanju, prav tako pa je treba izboljšati oskrbo
s kmetijsko mehanizacijo, povečati strokovno pomoč ipd.
Hitrejšo rešitev terja tudi ureditev hranilno-kreditne službe pri kmetijskih
organizacijah, kar bo znatno izboljšalo možnosti za financiranje modernizacije
tudi zasebne kmetijske proizvodnje.
Pri obravnavi vloge bank je bilo osvojeno mišljenje, da te še niso v celoti
zavzele svoje nove vloge v gospodarskem sistemu. Predvsem je čutiti določeno
praznino tam, kjer naj bi banke prevzele dejavnost, ki jo je doslej izvajala
državna uprava (koncentracija in prelivanje teh sredstev), kar pa je deloma
otežkočeno zaradi nezadostnega kreditnega potenciala znatnega dela bank v
SR Sloveniji in njihove rzdrobljenosti.
Razprava o trgovini je nakazala njene pomanjkljivosti zlasti na področju
oskrbe industrije z repromaterialom. Prav tako je bila kritizirana trgovina
zaradi njenega odklonilnega staliišča do prodaje blaga, ki je bil uvožen za
intervencijo v cilju ustalitve cen, pač pa favorizira razne kompenzacijske
uvozne posle, kjer se zelo pogosto rušijo odnosi v cenah.
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Odbora sta nadalje obširneje razpravljala o problemu brezposelnosti. Kot
zelo negativno se smatra to, da podjetja pri, modernizaciji pretežno teže le na
vzdrževanju istega količinskega obsega proizvodnje ob zmanjšanem številu zaposlenih, namesto da bi si prizadevala za njeno povečanje. Zlasti občuten
pritisk nezaposlenih se pojavlja v vzhodnih kmetijskih rajonih republike.
Odbor smatra, da je problem zaposlovanja možno reševati z intenzivnejšimi oblikami zaposlovanja v kmetijstvu s še bolj liberalno politiko do obrti,
gostinstva, turizma ipd.
Odbor za proizvodnjo in promet in odbor za trgovino, gostinstvo in turizem Republiškega zbora predlagata, da Republiški zbor sprejme poročilo
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za leto 1966.
St.: 021-34/67
Ljubljana, 5. 4. 1967
Odbor za organizacijsko-politična vprašanja RZ je na seji dne 4. aprila
1967 obravnaval poročilo o delu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki je
bilo Skupščini SR Slovenije predloženo v skladu z določbami 190. člena ustave
SR Slovenije.
Odbor je v razpravi o predloženem poročilu upošteval tudi ugotovitve iz
obravnav poročil republiških organov s svojega področja dejavnosti.. Pri tem
je ugotovil, da obravnava poročilo predvsem osnovna vprašanja razvoja republike v opisanem obdobju. Istočasno pa daje celovitejši odgovor na to, kako
je Izvršni svet izvajal oziroma organiziral izvajanje ukrepov gospodarske in
družbene reforme, politike Skupščine ter sklepov IV. plenuma ZKJ. V zvezi
s tem je odbor poudaril, da je bil dosežen v republiki ob poostrenih pogojih
izvajanja reforme v preteklem letu nesporen napredek. Istočasno pa so ostala
ali nastopila nova neskladja, tako na področju gospodarstva kot na področju
negospodarske dejavnosti. Pri tem odbor sodi, da je bila osnovna usmeritev
reševanja teh vprašanj pravilna in zadovoljiva.
Na osnovi obvestila, da so pristojne strokovne službe v republiki izdelale
gradivo, ki ocenjuje dosedanje ukrepe ter naloge glede racionalizacije delovanja
javne uprave skladno z že sprejetimi smernicami Skupščine in Izvršnega sveta,
se je odbor odločil, da bo ta vprašanja obravnaval posebej. V zvezi s poročilom
Izvršnega sveta in Republiškega sekretariata za pravosodje in občo upravo pa
se je odbor omejil le na osnovne ugotovitve, da je treba na tem polju začete
ukrepe dosledno uveljavljati. Pri tem je poudaril, da to velja tudi za področje
delovanja raznih zavodov. Skladno s temi ugotovitvami odbor priporoča, da
se strokovna služba, ki je do sedaj v okviru Republiškega sekretariata za pravosodje in občo upravo analizirala in planirala ukrepe glede racionalizacije republiške in občinske uprave, organizacijsko tesneje poveže v okvir Izvršnega
sveta. S tem bi zagotovili večje možnosti za njeno vsestransko dolgotrajnejše
in stalno delo na tem področju.
Glede v poročilu omenjene metode dela Izvršnega sveta je odbor opozoril
na to, da pri sprejemanju zakonskih predpisov v republiki dostikrat ne dosežemo največjih možnih učinkov. Ena izmed pomanjkljivosti je že pri dostikrat
prekratkih rokih za sprejem posameznih predpisov. Dogaja se tudi, da so potrebe po kakšnem predpisu nezadostno proučene predvsem s strani terena.
V zvezi s tem je odbor sicer ugodno ocenil povezanost Izvršnega sveta s pred-
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stavniki skupščin občin in drugih družbenih organizmov, vendar je menil, da
tovrstni sestanki ne morejo vedno zagotoviti zaželene kvalitete pri pripravi
posameznih zakonskih aktov. Opozoril je, da pride včasih na sestankih s predsednik občinskih skupščin le do formalnega sporazumevanja, kar lahko organizatorje teh sestankov navede tudi na napačne zaključke.
Na podlagi v poročilu ugotovljene neustrezne kadrovske strukture, tako
v gospodarstvu kot v družbenih službah, je odbor sodil, da stanja na tem področju ne bomo mogli bistveno spremeniti samo s splošnimi prizadevanji. Proučiti in najti bo treba določene norme, da bi tako zagotovili zasedbo vodilnih
delovnih mest z ustreznimi profili kadrov.
Delovanje Izvršnega sveta pri vključevanju naše republike v mednarodne
odnose na področjih, kjer ima ta kot predstavnik našega gospodarstva in nacionalne skupnosti največji interes, je odbor pozitivno ocenil. Pri tem pa je pripomnil, da bi v pogojih vse bolj vsestranskih in intenzivnih mednarodnih ter
meddržavnih odnosov oziroma povezovanj s sosednjimi pokrajinami veljalo ob
pomembnejših dogodkih in drugih prilikah Skupščino obveščati o razvoju
in ključnih točkah teh odnosov.
Glede v poročilu omenjenega izvrševanja vzgojnih ukrepov je odbor sodil,
da se v zvezi s tem prejeta stališča Skupščine in Izvršnega sveta prepočasi
izvajajo. Tudi nekatere občine temu ne posvečajo potrebne pozornosti in niso
zagotovile kadrovskih pogojev za uspešno izvajanje teh ukrepov.
Na podlagi ugotovitve poročila,, da je v preteklem letu hitro in nesorazmerno naraslo število upokojenih oseb, odbor meni, da bo treba sprejeti v bodoče takšne predpise, ki ne bodo dovoljevali ali pa celo stimulirali upokojevanje dela sposobnih, zdravih in razmeroma mladih delavcev.
V sklepu razprave o poročilu je odbor ugotovil, da je Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije v letu 1966 opravljal zadeve iz svoje pristojnosti na podlagi in
v mejah ustave ter drugih aktov Skupščine. Skladno s tem predlaga Republiškemu zboru, da sprejme poročilo o delu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za leto 1966.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Ivana Rosa.
Št.: 021-34/67
Ljubljana, 5. 4. 1967
Odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije je na 33. seji razpravljal o poročilu
o delu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije v letu 1966 in o poročilu o
delu Republiškega sekretariata za urbanizem v letu 1966. Obe poročili je
Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet.
Obrazložitev poročila je podal član Izvršnega sveta tov. Viktor Repič.
V uvodu v razpravo je predsednik odbora predlagal, da naj bi odbor razpravljal o obeh poročilih skupaj, ker poročilo Republiškega sekretariata za
urbanizem dopolnjuje poročilo Izvršnega sveta v tisti materiji, ki sodi v neposredno delo odbora. Predlog predsednika je odbor sprejel.
Člani odbora so ugodno ocenili obe poročili, saj v strnjeni obliki podajata
pregled dela v letu 1966 in nakazujeta odprta vprašanja, ki jih bo treba predvsem reševati v letu 1967 in morajo s tem postati glavni elementi pregrama
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dela za leto 1967. Poročilo Izvršnega sveta kaže osnovno smer dela Izvršnega
sveta pri reševanju ključnih vprašanj našega družbenoekonomskega življenja
v lanskem letu. Prav iz tega razloga je dan velik poudarek reševanju problemov,
ki jih. je povzročila gospodarska reforma in smernicam ter nalogam, ki izhajajo iz sprejetega srednjeročnega plana razvoja republike. Člani odbora so se
strinjali s poročilom, ki opozarja na ključna vprašanja in še ne zaustavlja na
posameznih podrobnostih, saj je Skupščina v lanskem letu vseskozi spremljala
delo Izvršnega sveta in je bila sproti seznanjena z nalogami, ki jih je ta organ
reševal.
V razpravi se je odbor dotaknil tudi nekaterih dolgoročnejših problemov,
ki več ali manj preraščajo okvire letnega poročila.
Glede organizacije republiške uprave so člani odbora ugotavljali, da bi
jo bilo treba modernizirati, če želimo, da bo uspešno opravljala naloge, ki jih
ji nalagajo gospodarska reforma in novi zakoni, ki so bili v zvezi z njo sprejeti.
Poudarili so, da je zmotno mišljenje, da je racionalizacijo v republiški upravi
možno doseči izključno z zmanjševanjem zaposlenih, pri tem pa ohranjati stare
funkcije in metode dela. S tem v zvezi so člani odbora opozorili na nerešena
vprašanja nagrajevanja v upravi, ki otežkoča zaposlovanje res sposobnih strokovnjakov v upravnih službah.
Poročilo Izvršnega sveta daje po mnenju članov odbora prevelik poudarek
omejevanju potrošnje kot najučinkovitejšega instrumenta za uveljavitev reformnih načel. Res je, da je potrošnjo potrebno uskladiti z materialnimi možnostmi, toda pri tem naj bi se dal večji poudarek dvigu produktivnosti in
intenziviranju proizvodnje, ki bi omogočila tudi večjo potrošnjo. Zasledovanje
ciljev reforme samo z omejevanjem in zmanjševanjem potrošnje lahko pripelje celo do recesijskih pojavov v gospodarstvu, kar pa seveda ni namen
reforme.
V skupščinskih razpravah v letu 1966 so pogosto pnišli do izraza napori
Izvršnega sveta za uveljavitev nekaterih republiških stališč v zvezni zakonodaji
in zahteve za spremembo posameznih določil temeljnih zakonov. Čeprav v več
primerih Izvršni svet s svojimi akcijami ni uspel, bi bilo umestno, da poročilo
tudi te naloge Izvršnega sveta, oziroma posameznih sekretariatov poudari,, ker
se bodo morala še odprta in nerešena vprašanja reševati tudi v letu 1967.
Dasi je poročilo spodbudno, ker objektivno prikazuje relativno dobre
rezultate v izvajanju gospodarske reforme, pa nekaterim odprtim vprašanjem
posveča premalo pozornosti. Iz rednih statističnih publikacij izhaja, da določeni
predeli postajajo čedalje bolj pasivni in da se neenakomerno gospodarsko' razvijajo. Razvoj v nekaterih občinah, ki jih sicer štejemo med gospodarsko razvite,
stagnira, ali celo nazaduje, kar dokazujejo podatki o gibanju narodnega dohodka
in produktivnosti. Tem vprašanjem bi v bodočem delu morali posvetiti prvenstveno pozornost, sicer ne bomo mogli uspešno reševati vrste problemov na
področju socialnega zavarovanja, šolstva, otroškega varstva, stanovanjske graditve, komunalnega gospodarstva itd.
Odstavki, ki obravnavajo vodno gospodarstvo, so po mnenju odbora preoptimistični, ker s sredstvi vodnega sklada ne bo mogoče rešiti vseh problemov
vodnega gospodarstva. Sredstva vodnega sklada, kot jih zagotavljajo sedanji
instrumenti, zadoščajo komaj za redno vzdrževanje vodno gospodarskih objektov in naprav. Odprta pa so še nadalje vprašanja oskrbe s pitno vodo, opremljanje s čistilnimi napravami, hidromelioracijska dela, urejanje hudournikov,
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intenzivnejše študijske raziskave itd. Poročilo tudi ne obravnava dela in vloge
vodnih skupnosti, ki bi jim bilo treba posvetiti večjo pozornost. Na terenu se
namreč vsebolj kažejo primeri, da te organizacije prevzemajo najrazličnejša
investicijska dela, zanemarjajo pa redna vzdrževalna dela.
V razpravi so se člani odbora dotaknili tudi vprašanja bank. Ugotavljali
so, da banke še vedno nimajo tiste vloge, ki bi jo morale v novem gospodarskem sistemu imeti. Načela poslovnosti, združevanja sredstev, prelivanja ka>pitala še niso prodrla v poslovanje bank, nasprotno, še vedno se čuti star sistem
administrativnega odločanja »od zgoraj«. Ugodnejše rezultate je zaznati deloma
le pri združevanju sredstev za gradnjo stanovanj, saj je od 3000 varčevalcev
v Jugoslaviji samo v Sloveniji vključenih približno 2800 varčevalcev.
Vprašanja urbanizma, stanovanjskega gospodarstva in komunalnega gospodarstva so v poročilu le skopo obdelana. Tako Izvršni svet kot sekretariat
za urbanizem sta v preteklem letu mnogo napravila za pospešeno izvajanje
gospodarske reforme, zlasti na področju stanovanjskega in komunalnega gospodarstva (instruktažno delo, bazenski sestanki, sestanki na Izvršnem svetu,
pismena navodila in strokovni pomožni materiali, RTV, tisk itd.). Kljub temu,
da je za leto 1966 značilna priprava republiške zakonodaje, ki naj bi zakonodajno-pravno uredila ta področja in jih po tej plati uskladila z reformo, pa
obstoji vrsta še nerešenih vprašanj, ki jih je potrebno proučiti, obravnavati in
rešiti. Člani odbora so ugotavljali, da gradbeni stroški kljub reformnim ukrepom še vedno naraščajo, da urbanistična dokumentacija še vedno ni zasnovana
na ekonomskih načelih, da je gradnja stanovanj v upadanju, kar se bo še bolj
odrazilo v letu 1967, da stanovanjska podjetja še vedno v celoti niso osvojila
svoje osnovne dejavnosti, to je gospodarjenje s stanovanjskimi hišami in da
raje prevzemajo donosnejše investicijske posle itd.
Ugotovitve odbora nimajo namena kritizirati poročila, nasprotno, odbor
sodi, da je poročilo dobro, s svojimi ugotovitvami pa ga odbor želi le dopolniti
in opozoriti na nekatera vprašanja, ki bi jih bilo kot nujna potrebna reševati
v letu 1967 s področja dela tega odbora.
V dodatni obravnavi poročila o delu Republiškega sekretariata za urbanizem in o programu dela za leto 1967, je odbor ugotovil, da je poročilo objektivno in v skladu s programom za leto 1966, o katerem je že predhodno
razpravljal. Ce je bilo leto 1966 leto priprav za kodifikacijo urbanističnega,
stanovanjskega in komunalnega področja, mora postati leto 1967 leto uveljavitve zakonov in reševanja konkretne problematike, ki sta jo v ta področja
vnesla gospodarska in še posebej stanovanjska reforma. Z uveljavljanjem
regionalnega planiranja, novih pogledov na področje urbanizma, novega sistema
v stanovanjskem in komunalnem gospodarstvu mora postati delo v letu 1967
logična posledica dosedanjega dela in raziskav.
2e v razpravi o srednjeročnem programu Slovenije je odbor zahteval,
da naj Republiški sekretariat za urbanizem pripravi posebno informacijo >o
uveljavljanju stanovanjske reforme in o problematiki, ki se kaže na terenu.
Na podlagi take informacije bo možno bolj konkretno izdelati akcijski program
reševanja posameznih nalog.
Odbor se ni strinjal s 3. točko koncepta rešitve na področju regionalnega
planiranja, s katero se predlaga, naj se pri Izvršnem svetu ustanovi poseben
odbor za proučevanje regionalnih-prostorskih in urbanističnih problemov. Odbor
sodi, da bi taka akcija lahko povzročila podobne zahteve tudi drugih področij.
Te naloge, ki se bodo pričele reševati v letu 1967, naj proučujeta predvsem
17
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Republiški sekretariat za urbanizem in Republiški zavod za gospodarsko plainiranje. O svojih izsledkih naj poročata in seznanjata Izvršni svet in Skupščino.
Koncept rešitev v poglavju »Stanovanjsko gospodarstvo« je usklajen s programom dela odbora. Posebno pozornost pa bo treba posvetiti vprašanju stanarin in določiti enotno politiko, da leta 1970 ne bomo ugotavljali, da je
stanarine treba ponovno revalorizirati in zaradi tega uveljavljati nove spremembe na tem področju. Sistem namenskega varčevanja naj se še nadalje
razvija. Ob izkušnjah Maribora in Ljubljane naj se poiščejo še nove možnosti
in oblike stanovanjskega varčevanja pri bankah, ki naj bi zainteresirale širši
krog državljanov, delovnih in drugih organizacij za ta problem. Vso skrb pa
je treba posvetiti tudi stanovanjskim podjetjem, da bodo svoje delo usmerjala
predvsem v dobro in racionalno gospodarjenje s stanovanjskim fondom. Pri
tem naj Republiški sekretariat za urbanizem upošteva napotke in smernice
odbora, ki jih je ta obetovano sprejemal in priporočal na svojih sejah.
V konceptu rešitev v poglavju v vodnem gospodarstvu so premalo poudarjene vloga in naloge vodnih skupnosti. Podobno kot pri stanovanjskih
podjetjih mora tudi pri vodnih skupnostih postati osnovni predmet poslovanja
vzdrževanje vodno gospodarskih objektov in naprav. Republiški sekretariat za
urbanizem naj pri svojem delu v letu 1967 upošteva smernice in ugotovitve,
ki jih je sprejel Republiški zbor, ko je razpravljal o programu dela vodnega
sklada v letu 1967 in o srednjeročnem programu do leta 1970.
Eno izmed področij, ki mu do sedaj niti sekretariat za urbanizem, niti
odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve nista posvečala posebne pozornosti, je geodezija. Za to področje bo potrebno pripraviti
ustrezne predpise. Da bi se člani odbora podrobneje seznanili s to problematiko,
je geodetska uprava pripravila posebno informacijo, odbor pa bo na posebni seji
obravnaval to gradivo.
Enako kot pri poročilu Izvršnega sveta, poudarja odbor, da so njegove
ugotovitve le dopolnitve poročila Republiškega sekretariata za urbanizem, ki
naj odborove sugestije upošteva pri svojem delu v letu 1967.
Odbor predlaga Republišketnu zboru, da poročilo Izvršnega sveta sprejme.
Za poročevalca je odbor določil poslanca Milana Kristana.
St.: 021-34/67
Ljubljana, 4. 4. 1967
Odbor za delo in socialno zavarovanje Republiškega zbora je na svoji seji
dne 6. aprila 1967 obravnaval poročilo o delu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije v letu 1966.
Odbor je ugotovil, da je Izvršni svet gospodarska in družbena dogajanja
v preteklem letu tekoče spremljal in v okviru izvajanja sprejete politike tudi
ukrepal. S svojimi občasnimi informacijami in analizami je opozarjal na tekoča
dogajanja, ki so nastajala v zvezi z izvajanjem stabilizacijskih ukrepov, ki jih
je narekovala gospodarska reforma ter se v tem letu še posebej angažiral tudi
na področju problematike zaposlovanja in socialnega zavarovanja.
V spletu sprejetih ukrepov, rešitev in smernic za prehod na intenziviranje
gospodarjenja na vseh področjih proizvodnje in potrošnje' ter v skladu z nalogami, ki jih postavlja gospodarska reforma, odbor posebej opozarja, da realizacija sprejete usmeritve razvoja k modernizaciji in povečevanju produktiv-
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nosti narekuje posebno pozornost pri razreševanju že analiziranih in spoznanih
problemov zaposlovanja ter neustrezne kadrovske strukture zaposlenih. Zato
bo politiki zaposlovanja in organizaciji vzgoje kadrov ter kadrovski politiki
delovnih organizacij v bodoče posvečati vso potrebno pozornost in skrb, ki jo
zahtevajo ti pomembni faktorji našega, v srednjeročnem planu začrtanega
gospodarskega in družbenega razvoja.
Odbor podpira težnjo Izvršnega sveta po povečanju pozornosti raziskovalnem delu, ker meni, da bodo rezultati takega dela pozitivno vplivali na povečevanje produktivnosti dela. Želi pa posebej opozoriti, da bo v bodoče potrebno
posvetiti vso pozornost tudi večji koordinaciji delovanja institucij, ki se
ukvarjajo z ekonomskimi raziskavami, gospodarskim in organizacijsko-produktivističnimi svetovanji in raziskavami. Prav tako bo potrebno posvetiti večjo
skrb proučevanju sistemov delitve dohodka in osebnega dohodka. Razvoj delitvenih sistemov že nekaj let ne kaže bistvenega napredka, čeprav je bila že
večkrat poudarjena stimulativna vloga delitve po delu in njena tesna zrreza
s cilji reforme.
Odbor ugotavlja, da se je Izvršni svet v preteklem letu pri svojem delovanju in izvajanju sprejete politike, vzporedno z zavzemanjem za uveljavitev
reforme v gospodarstvu, posvetil z vso potrebno pozornostjo reševanju problemov tudi na področju družbenih služb. Uveljavljanje reformnih načel tudi na
tem področju je med drugim narekovalo začetek odločnejših reformnih procesov
tudi na področju socialnega zavarovanja in znotraj tega še posebej v zdravstvenem zavarovanju. Odbor je mnenja, da je za uspešno realizacijo teh prizadevanj potrebno podvzeti, razen že sprejetih ukrepov, še nadaljnje korake
in to predvsem v smeri proučevanja in iskanja novih sistemskih rešitev, ki
bodo zagotavljale večjo racionalnost in našim družbenim ter ekonomskim razmeram ustrezneje organizirati zaščito delovnih ljudi. Tekoči problemi na področju financiranja invalidskega in pokojninskega zavarovanja opozarjajo na
nujnost takih sistemskih rešitev, ki bodo dopuščale samostojnejše razreševanje
problemov financiranja tega zavarovanja in tudi samega usklajevanja pokojnin
z gibanjem osebnih dohodkov, ki zlasti zaradi vedno širšega prenašanja posredne — splošne potrošnje v osebni dohodek, vedno bolj prehitevajo nivo v
posameznih obdobjih odmerjenih pokojnin.
V zvezi s sistemskimi spremembami na področju pokojninskega zavarovanja odbor opozarja na potrebo po večji koordinaciji stalič Skupščine SR Slovenije, Izvršnega sveta in družbeno-političnih organizacij. Kajti neenotnost
pogledov do teh pomembnih in tudi političnih občutljivih vprašanj zmanjšuje
tehtnost zahtev po spremembi obstoječega sistema. Odbor opozarja, da bo v
tekočem letu potrebna koordinacija vseh faktorjev, ki lahko vplivajo na redno
izpolnjevanje tekočih finančnih obvez invalidsko-pokojni'nskega sklada do
zavarovancev.
Usklajevanje potrošnje z našimi materialnimi zmogljivostmi, v okviru
zdravstvenega zavarovanja, zahteva še nadaljnje iskanje in predlaganje rešitev
v orgnizaciji zdravstvenega varstva zaradi čim smotrnejše in enotno koncipirane organizacije zdravstvene službe ter mreže zdravstvenih zavodov. Pri
tem se je zlasti zavzemati za dosledno izpolnjevanje že sprejetih stališč. Pri
izpopolnjevanju sistema zdravstvenega zavarovanja pa se je zavzemati za
čim tesnejše povezovanje zavarovanca z upravljanjem v ta namen zbranih
sredstev na eni strani in z odrejanjem obsega pravic na drugi strani. •
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Na podlagi vsestranske obravnave dela Izvršnega sveta v preteklem letu na
onih področjih, za katere je odbor za delo in socialno zavarovanje pristojen,
odbor predlaga Republiškemu zboru, da se predloženo poročilo Izvršnega sveta
sprejme in odobri.
Št.: 021-34/67
Ljubljana, 6. 4. 1967
Odbor za zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora — poročilo
z dne 6. 4. 1967, št. 021-34/67.
Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora — poročilo z dne 5. aprila
1967, št. 021-34/67.
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora
Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 5. 4. 1967 obravnaval poročilo
o delu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije v letu 1966.
Po obrazložitvi predstavnika Izvršnega sveta je odbor v razpravi ugotovil,
da poročilo verno in pregledno vsebuje prizadevanja Izvršnega sveta v preteklem letu za reševanje najpomembnejših problemov pri izvajanju reforme.
Posamezne postavke in obravnava problematike v poročilu so elementi za
program dela Izvršnega sveta v naslednjem obdobju. Ker je Izvršni svet smatral, da je ta problematika v bližnji preteklosti bila že večkrat obravnavana
v Skupščini in da so problemi poslancem poznani, je letošnje poročilo sestavil
oblikovno bolj enostavno kot v preteklih letih. Osnova za obravnavanje problematike je bila resolucija o usmeritvi razvoja SR Slovenije v letu 1966.
Po krajši razpravi, v kateri so bila postavljena vprašanja in dana pojasnila
v zvezi s posameznimi problemi iz preteklega leta,, je odbor za proučevanje
zakonskih in drugih predlogov soglasno sklenil, da predlaga Gospodarskemu
zboru, da sprejme poročilo o delu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije v
letu 1966.
Za poročevalca na seji' zbora je odbor določil predsednika odbora Miloša
Kobeta.
St.: 021-34/67
Ljubljana, 5. 4. 1967
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Prosvetno-kulturnega
zbora je na seji dne 7. aprila 1967 obravnaval poročilo o delu Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije v letu 1966, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo
Izvršni svet.
Hkrati s tem poročilom sta bih članom odbora predloženi še poročili o
delu pedagoškega sveta SR Slovenije in komisije SR Slovenije za telesno kulturo v letu 1966. Ker republiški sekretariat za prosveto in kulturo poročila
o svojem delu v preteklem letu še ni predložil, so člani odbora v razpravi menili,
da je s tem v precejšnji meri omejena možnost celovitejše razprave o prizadevanjih in doseženih rezultatih na področju prosvete, kulture in znanosti
•v letu 1966.
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Ob obravnavi poročila Izvršnega sveta so člani odbora opozorili na to,
da iz uvodnega dela poročila rii dovolj razvidna glavna usmerjenost delovanja
Izvršnega sveta v preteklem letu, saj parciarno naštevanje domala vseh vprašanj in problemov, ki jih je Izvršni svet obravnaval v letu 1966, ne daje dovolj
jasno začrtane podobe o tem, katerim osrednjim problemom je Izvršni svet
posvetil posebno pozornost.
Vsekakor pa je odbor ugodno ocenil obsežna prizadevanja Izvršnega sveta
ob pripravljanju nove ureditve sistema financiranja vzgoje in izobraževanja,
pri čemer je menil, da bi moralo poročilo pojasniti vzroke, zaradi katerih predlog zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja ni bil sprejet že v letu 1966.
Odbor je ob tem opozoril na to, da prevelika angažiranost pri reševanju
vprašanj s področja vzgoje in izobraževanja ne sme imeti za posledico manjših naporov pri obravnavanju ostalih dejavnosti, ki spadajo v delovno področje
Prosvetno-ku)turnega zbora. Zlasti bo potrebno čimprej pripraviti sistemsko
rešitev financiranja kulture v Sloveniji, za kar je bila v razpravah v odborih
in na Prosvetno-kulturnem zboru že večkrat dana pobuda. S tem v zvezi so
člani odbora menili, da poročilo o delu Izvršnega sveta premalo odraža, v kolikšni meri sta Izvršni svet in republiška uprava skušala uresničiti predloge za
rešitev posameznih vprašanj s področij prosvete, kulture in znanosti, ki so
jih sprejeli poslanci na sejah Prosvetno-kulturnega zbora.
Ob delovanju pedagoškega sveta SR Slovenije v preteklem letu je bilo v
razpravi opozorjeno, da je treba pri ukrepih, ki jih sprejme pedagoški svet,
doseči usklajenost med primernostjo ukrepov in njihovimi materialnimi posledicami. Morebitne spremembe predmetnika in učnega načrta bo treba v prihodnje prikazati tudi z materialne plati in vezati njihov sprejem na soglasje
Skupščine SR Slovenije oziroma republiške izobraževalne skupnosti. V razpravi
o poročilu pedagoškega sveta je bilo tudi omenjeno, da je treba — če pride
do sprememb zaključnih izpitov na srednjih šolah — to čim prej pripraviti in
pravočasno o tem obvestiti šole in dijake.
Odbor predlaga Prosvetno-kulturnemu zboru, da poročilo o delu Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije v letu 1966 odobri.
Za poročevalko na seji zbora je odbor določil poslanko Lojzko GostenčnikZmavc.
Št.: 021-34/67
Ljubljana, 7. 4. 1967
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov SZZ je na seji dne
6. aprila 1967 obravnaval poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
za leto 1966.
Pri obravnavi poročila se je odbor omejil predvsem na tisti del poročila,
ki zadeva področje zdravstva, socialnega zavarovanja in socialnega varstva.
Odbor je ugotovil, da je Izvršni svet v preteklem letu posvetil večjo skrb socialnemu zavarovanju, zlasti pa še zdravstvenemu zavarovanju. Izvajanje
reforme je namreč še bolj zaostrilo nekatere pereče probleme na tem področju.
V ospredju je bil problem neusklajenosti potrošnje z družbenimi možnostmi.
Na področju invalidsko-pokojninskega zavarovanja so bile možnosti ukrepanja republike minimalne, saj je to področje pretežno urejeno z zveznimi
predpisi. Odbor je pozitivno ocenil prizadevanja Izvršnega sveta za sistemske
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spremembe v pokojninskem zavarovanju v smeri dosledne realizacije osnovnih
načel. Kljub prizadevanju Izvršnega sveta pa niso bile uveljavljene bistvene
sistemske spremembe. Težavno finančno stanje sklada invalidsko-pokojninskega zavarovanja je terjalo s strani Izvršnega sveta tudi nenehna prizadevanja za zagotovitev potrebnih kreditnih sredstev za pravočasno izplačilo pokojnin.
Odbor je kritično ocenil dejstvo, da Izvršni svet na področju zdravstvenega zavarovanja ni pravočasno sprejel možnih ukrepov za uskaditev potrošnje
z materialnimi možnostmi družbe. Pri tem je upošteval, da je del vzrokov za
to neskladje v zaostajanju sistema zdravstvenega zavarovanja za družbeno gospodarskim razvojem in da je tudi na tem področju nujno treba uveljaviti
sistemske, spremembe. V tej smeri je Izvršni svet aktivno sodeloval s pristojnimi zveznimi organi.
V premajhni meri pa se je Izvršni svet zavzel za rešitev osnovnih problemov na področju organizacije zdravstvene službe in financiranja zdravstvenega
varstva. Socialno-zdravstveni zbor je že v letu 1965 opozarjal na probleme
razdrobljenosti in funkcionalne nepovezanosti zdravstvene službe, na nujnost
izdelave normativov in standardov ter na problem oblikovanja dohodka zdravstvenih zavodov, vendar v tem pogledu praktično ni bil dosežen noben premik.
Izvršni svet je jeseni 1966. leta sicer sprejel akcijski program, ukrepov na
področju zdravstvenega varstva, katerega je zbor pozitivno ocenil, vendar se
je premalo zavzel za njegovo dosledno realizacijo. Večina pomembnih nalog
tega programa še ni uresničena in je akcijski program v bistvu ostal le deklaracija. Po mnenju odbora bo k hitrejšemu izvajanju akcijskega programa
prispeval zakon o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji, ki ga je
Izvršni svet pred kratkim predložil Skupščini. Ker pa bo reorganizacija zdravstvene službe v skladu z zakonom terjala določen čas, v letošnjem letu ne
moremo pričakovati večjih finančnih učinkov na tej osnovi.
Odbor je opozoril, da se je problem financiranja zdravstvenega varstva
v letu 1967 še bolj zaostril, ker limitiranju stopnje osnovnega prispevka za
zdravstveno zavarovanje delavcev kljub zagotovilu Izvršnega sveta niso sledili
napovedani ukrepi za zagotovitev smotrnejše potrošnje na področju zdravstvenega varstva. V tej zvezi je odbor kritično ocenil tisti del poročila, ki zadeva
odstop Izvršnega sveta. Po mnenju odbora bi moral Izvršni svet jasneje analizirati vzroke odstopa in umika odstopa, saj je bil to prvi primer odstopa
v skupščinski praksi Slovenije in Jugoslavije.
Poudarjeno je bilo, da sredstva za zdravstveno varstvo v nekaterih komunalnih skupnostih ne bodo zadostovala, zaradi česar bo treba že med letom
predpisati izredni prispevek za zdravstveno zavarovanje delavcev. Izpada dohodkov ne bo mogoče nadomestiti s participacijo zavarovancev, čeprav ima
ta ne le vzgojni, temveč tudi fiskalni karakter. Odbor je ugotovil, da so bila
nerealna predvidevanja Izvršnega sveta, da v letošnjem letu sredstva za zdravstveno varstvo v globalu ne bodo manjša kot v preteklem letu in da ne bo
prizadet nivo zdravstvenega varstva. Praksa je namreč pokazala, da so sredstva za zdravstveno varstvo v povprečju manjša za 12 %, ponekod pa tudi
za ca. 20%, kar ima za posledico znižanje nivoja zdravstvenega varstva. V
tej zvezi je odbor opozoril na problem zaprtosti regij, ki je izredno pereč in
bi se Izvršni svet moral čimprej zavzeti za njegovo rešitev. Poudarjeno je
bilo, da je rešitev tega problema pogojena z rešitvijo problema financiranja
predvsem bolnišničnih zdravstvenih zavodov iz rizične sposobnosti komunalnih
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skupnosti. Kritično je bilo ocenjeno dejstvo, da obstajajo komunalne skupnosti,
ki ne izpolnjujejo z zakonom predpisanih pogojev.
Odbor je ponovno opozoril na probleme zdravljenja v naravnih zdraviliščih. Kljub jasnim stališčem Socialno-zdravstvenega zbora, sprejetim po
uveljavitvi zveznih ukrepov v juliju preteklega leta, praktično ne ugotavljamo
nobenih premikov, na tem področju. Za tovrstno zdravljenje so predvidena le
skromna sredstva, v nekaterih skupnostih pa za ta namen sploh ni sredstev.
Posledica tega je, da se bolnike kljub nujni potrebi ne napotuje na medicinsko
rehabilitacijo, da raste število invalidskih upokojitev in tudi stalež nad 30 dni.
Odbor je kritično ocenil dejstvo, da so posteljne kapacitete v naravnih zdraviliščih , — razen na Debelem rtiču — skoraj povsem neizkoriščene ter da ni
rešeno vprašanje preusmeritve posteljnih kapacitet v bolnišnicah, na kar je
bilo že večkrat opozorjeno.
Po mnenju odbora se je Izvršni svet premalo zavzel za reševanje osnovnih
problemov na področju zdravstvenega zavarovanja kmetov. Izvajanje novega
zakona je pokazalo, da ni več možno odlašati z rešitvijo problemov kroga
zavarovancev, financiranja in kritja primanjkljajev, nastalih do leta 1966.
Kljub noveli temeljnega zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetov, ki omogoča republiki, da sama med drugim reši tudi vprašanje kroga zavarovancev
in virov financiranja, Izvršni svet ni pripravil predloga za spremembe in dopolnitve republiškega zakona, čeprav je konec leta 1966 predložil Skupščini
parcialni ukrep, ki ga pa Skupščina ni sprejela.
Na področju socialnega varstva je Izvršni svet posvetil posebno pozornost
predvsem otroškemu varstvu. Odbor je pozitivno ocenil dejstvo, da je Izvršni
svet sprožil postopek za spremembo sistema otroškega dodatka in otroškega
varstva in da je aktivno sodeloval v pripravah za: spremembo tega sistema.
Čeprav je Socialno-zdravstveni zbor večkrat opozoril na problem varstva
in zdravljenja alkoholikov ter na nujnost ustanovitve zadevnega zavoda, niso
bile v tej smeri predložene nikakršne rešitve. Po mnenju odbora bi se moral
Izvršni svet odločneje zavzeti za rešitev tega vse bolj perečega problema.
Za poročevalca na \seji zbora je odbor določil poslanca Srečka Rota.
Št.: 021-34/67
Ljubljana, 11. 4. 1967
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora je na seji dne 29. 3. 1967 razpravljal o poročilu Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije za leto 1967.
Odbor je ugotovil, da predstavlja predloženo poročilo odraz težnje Izvršnega sveta, da predoči Skupščini tiste ključne probleme, ki predstavljajo glavne
elemente, katere je Izvršni svet upošteval in ki so značilni za njegovo politiko
v preteklem letu. Odbor se je omejil le na razpravo o tistih delih poročila, ki
zadevajo področje dela Organizacij sko-političnega zbora. V razpravi so člani
odbora posebej opozorili na problem reorganizacije republiške uprave. Odbor
je ponovno opozoril na razpravo, ki je bila junija 1966 v Organizacijsko-političnem zboru o dejavnosti Izvršnega, sveta na področju racionalizacije dela
uprave. Zbor je takrat sprejel sklepe, po katerih naj bi Izvršni svet pripravil
predlog za ustrezne spremembe v organizaciji in poslovanju republiške uprave,
republiški upravni organi pa naj bi poskrbeli za poenostavitev upravnih po-
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stopkov. Po mnenju odbora za dosego teh ciljev ni potrebno iskati novih ukrepov, temveč je treba le nadaljevati z začetim delom.
Pri obravnavanju metod dela Izvršnega sveta je odbor opozoril na način
razpravljanja o posameznih vprašanjih s predsedniki občinskih skupščin. Po
mnenju odbora ta način ni najboljši, ker marsikdaj zaključki takih posvetovanj
postavljajo zbor pred izvršeno dejstvo. Kolikor se Izvršni svet poslužuje takega
načina, morajo biti ti razgovori le soočenje stališč in izmenjava mnenj o posameznih vprašanjih.
Po mnenju odbora bi bilo treba podatke o sprejetih predpisih, ki so razvidni iz prilog k poročilu Izvršnega sveta, analizirati ne le statistično, temveč
tudi vsebinsko. Na ta način bi namreč dobili jasnejšo sliko o tem, kolikšne
stroške povzročajo posamezni predpisi, od kot poteka zakonska iniciativa, kako
so posamezna področja pokrita s predpisi in podobno.
Odbor je končno ugotovil, da je Izvršni svet v preteklem letu vložil znatni
napor za reševanje vprašanj, ki spadajo v delovno področje Organizacijskopolitičnega zbora, bodisi na iniciativo zbora, bodisi po lastni iniciativi, pri
tem pa je odbor poudaril, da se je treba zavzeti, da bodo v prihodnje rešena
tudi tista vprašanja, ki zaradi objektivnih pogojev v preteklem letu niso bila
uresničena.
Odbor je za poročevalca določil predsednika Maksa Klanška.
Št.: 021-34/67
Ljubljana, 3. 4. 1967
PREDLOG ZAKONA
o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji
• L Splošne določbe
1. člen
Ta zakon ureja izvajanje tistega dela zdravstvenega varstva, ki je z zakoni
in z drugimi predpisi naloženo zdravstveni službi.
Z zdravstveno službo po tem zakonu je mišljena celotnost vseh zdravstvenih zavodov, ki po svojih organiziranih kadrovskih in materialnih zmogljivostih opravljajo zdravstvene dejavnosti z namenom, da z uporabo medicinske
znanosti zagotavljajo varstvo, izboljšanje in ohranitev zdravja.
Zdravstvene dejavnosti, ki jih opravlja zdravstvena služba, so posebnega
družbenega pomena.
2. člen
Organizacija zdravstvene službe po tem zakonu obsega zlasti: določitev
vrst zdravstvenih zavodov, njihovih temeljnih dejavnosti in medsebojnih razmerij; določitev pogojev za ustanavljanje, delo, spremembe statusa in prenehanje zdravstvenih zavodov; določitev organa, ki je pooblaščen organizirati,
usklajevati ter nadzorovati delo zdravstvenih zavodov in njihovih zdravstvenih
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delavcev pri izvajanju zdravstvenega varstva ter določitev statusa, pravic in
dolžnosti zdravstvenih delavcev.
Z organizacijo zdravstvene službe so po tem zakonu mišljeni tudi splošni
akti zdravstvenih zavodov, s katerimi se na podlagi zakona in drugih predpisov urejajo posamezna vprašanja v zvezi z izvajanjem zdravstvenega varstva
v zdravstvenih zavodih.
II. Zdravstveni zavodi
1. Vrste in splošne določbe o zdravstvenih zavodih
3. člen
Zdravstveno službo v SR Sloveniji opravljajo tele vrste samostojnih zdrav^
stvenih zavodov: zdravstveni domovi, bolnišnice, zavodi za zdravstveno varstvo,
dispanzerji za medicino dela, specialni zavodi in inštituti, naravna zdravilišča
in lekarne.
Samostojni zdravstveni zavodi lahko za opravljanje zdravstvene službe
ustanovijo oziroma organizirajo le take delovne enote in službe, ki po njihovem
delu spadajo v osnovno dejavnost zdravstvenega zavoda ali ki to dejavnost
dopolnjujejo. Za ustanovitev in odpravo takih delovnih enot oziroma služb
je potrebno soglasje pristojnega zdravstvenega centra.
4. člen
Pri izvajanju zdravstvenega varstva sodelujejo zdravstveni zavodi z občani,
družbeno-političnimi skupnostmi, s skupnostmi socialnega zavarovanja, z zdravstveno službo Jugoslovanske ljudske armade, z Jugoslovanskim Rdečim križem,
z gospodarskimi organizacijami ter z vzgojnimi zavodi, s sindikati, s strokovnimi društvi in z družbenimi organizacijami.
5. člen
Zdravstveni zavodi morajo biti organizirani tako, da lahko dajejo prebivalstvu uspešno zdravstveno varstvo.
Medsebojna razmerja med zdravstvenimi zavodi temeljijo na vzajemnem
strokovnem sodelovanju in na medsebojni strokovni pomoči.
6. člen
V primeru neposredne nevarnosti za življenje in zdravje večjega števila
občanov lahko za zadeve zdravstva pristojni upravni organ odredi zdravstvenim zavodom ne glede na njihove redne naloge, da opravijo določene naloge
in da neposredno izvajajo zdravstveno varstvo na določenem območju. V ta
namen jim zagotovi potrebna sredstva.
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7. člen

Vsak zdravstveni zavod in vsak zdravstveni delavec mora v mejah svoje
strokovne usposobljenosti dati vsakomur nujno zdravstveno pomoč (prvo pomoč), ne da bi smel zato zahtevati vnaprejšnje plačilo.
8. člen
Za smotrno in pravilno delo zdravstvenih zavodov skrbijo organi upravljanja in strokovni organi zdravstvenih zavodov ter njihovi zdravstveni in
drugi delavci.
9. člen
V zdravstvenih domovih, v bolnišnicah, v zavodih za transfuzijo krvi,
v lekarnah in v zdravstvenih zavodih, ki imajo v svoji sestavi lekarniško
službo, reševalno postajo, dečji ali materinski dom, mora biti organizirana
nepretrgana zdravstvena služba.
S splošnimi akti zdravstvenih zavodov se lahko določi, da imajo tudi drugi
zdravstveni zavodi ali njihove posamezne zdravstvene delovne enote organizirano nepretrgano zdravstveno službo.
10. člen
Zdravstveni zavodi morajo omogočiti zdravstvenim šolam praktičen pouk
učencem in študentom.
Strokovno izobraževanje učencev in študentov se lahko organizira le v
takih zdravstvenih zavodih, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih določi republiški
zdravstveni center.
Razmerja med zdravstvenimi zavodi, v katerih se opravlja medicinski
pouk, in učnim zavodom se uredijo s pogodbo.
11. člen
Zdravstveni zavodi opravljajo svoje naloge po delovnem načrtu. Delovni
načrt mora biti v skladu s programom zdravstvenega varstva.
12. člen
Statut zdravstvenega zavoda mora vsebovati tudi določbe o medsebojnem
razmerju med bolniki in delavci zavoda, o sprejemanju in odpuščanju bolnikov, o načinu uveljavljanja pravice do proste izbire zdravnika oziroma drugih
zdravstvenih delavcev, o bolnikovi pravici ugovora in o postopku zdravstvenega
zavoda v zvezi s tem ter o drugih pravicah in dolžnostih bolnikov v zavodu.
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2. Temeljne naloge in okvirne organizacije posameznih
zdravstvenih zavodov
Zdravstveni domovi
13. člen
Zdravstveni dom opravlja zlasti tele naloge: daje ambulantno dispanzersko zdravstveno pomoč v zavodu in na bolnikovem domu; izvaja zdravstveno
varstvo žena, dojenčkov, predšolskih otrok ter šolske in druge mladine; izvaja
zdravstveno varstvo delavcev pri delu; izvaja zobozdravstveno varstvo; daje
predloge za izboljšanje splošne higiene na javnih krajih ter v prostorih, kjer
se zbirajo ljudje; preprečuje in zatira nalezljive in druge bolezni; izvaja določene ukrepe glede kliconoscev; organizira patronažno službo; izvaja zdravstvenoprosvetno in zdravstveno-vzgojno delo ter opravlja druge dejavnosti v okviru
svojih temeljnih nalog.
Za opravljanje nalog iz prejšnjega odstavka lahko zdravstveni dom ustanovi delovne enote oziroma organizira potrebne službene in sicer: splošne ambulante, dispanzerje, posvetovalnice, dispanzer za medicino dela, obratne ambulante, zobne ambulante, patronažno službo za nego bolnika na domu, lekarniško
službo, higiensko-epidemiološko službo, reševalno postajo, službo za prvo pomoč in potrebne funkcionalne enote.
14. člen
Dispanzerji za medicino dela, protituberbulozni dispanzerji, kožno-venerični in drugi dispanzerji v zdravstvenem domu lahko opravljajo svoje naloge
tudi za območja več zdravstvenih domov; o tem sklenejo zainteresirani zdravstveni domovi ustrezne dogovore.
15. člen
Območje, za katero se ustanovi zdravstveni dom, se določi ob upoštevanju
patologije prebivalstva, geografskih razmer in prometnih zvez ter demografske
in urbanistične zaokroženosti. Ni pa mogoče ustanoviti zdravstvenega doma za
območje, ki šteje manj kot 50 000 prebivalcev.
V mestu ali občini, ki ima več kot 50 000 prebivalcev, je lahko le en
zdravstveni dom.
Bolnišnice
16. člen
Bolnišnica opravlja zlasti tele naloge: daje bolnikom specialistično zdravstveno pomoč in oskrbo pod stalnim strokovnim nadzorstvom; opravlja specialistično ambulantno službo in organizira specialistično zdravljenje v nebolnišničnih zavodih, če je potrebo po specialistični dejavnosti poprej ugotovil
regionalni zdravstveni center; strokovno pomaga drugim zdravstvenim zavodom ter sodeluje z njimi zlasti pri izboljšanju diagnostike in pri izvajanju
preventivnih ukrepov; strokovno usposablja in izpopolnjuje zdravstvene delavce; proučuje v sodelovanju z drugimi zdravstvenimi zavodi vzroke obolenj
in umrljivosti ter predlaga pristojnim organom ukrepe, da se vzroki odpravijo.
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V nebolnišničnih zdravstvenih zavodih se ne smejo ustanavljati oddelki
za stacionarno zdravljenje bolnikov.
Za opravljanje nalog iz prvega odstavka tega člena lahko bolnišnica ustanovi delovne enote oziroma organizira potrebne službe in sicer: za stacionarno
zdravljenje bolnikov, specialistične ambulante, dečji dom, materinski dom, lekarniško službo, reševalno postajo, službo za transfuzijo krvi, klinične laboratorije, prosekturo in tudi druge strokovne delovne enote.
17. člen
Po svojem namenu so bolnišnice lahko: splošne bolnišnice za zdravljenje
več vrst obolenj in specialne bolnišnice za zdravljenje posamezne vrste obolenj
ali skupine sorodnih obolenj.
18. člen
Za čimbolj še strokovno sodelovanje med bolnišnicami in zdravniki, ki
so bolnika napotili v bolnišnico, imajo le-ti pravico obiskovati svoje bolnike
v bolnišnici zaradi spremljanja njihovega zdravstvenega stanja. Bolnišnice
morajo ob odpustu bolnika obvestiti zdravnika, ki bolnika zdravi, s prepisom
popisa bolezni, o postopkih z bolnikom v bolnišnici in dati zdravniku ustrezna
napotila za bolnikovo nadaljnje zdravljenje.
Zavodi za zdravstveno varstvo
19. člen
Zavodi za zdravstveno varstvo izvajajo ukrepe za napredek splošnega
zdravstvenega in higienskega stanja prebivalstva in imajo zlasti tele naloge:
spremljajo zdravstveno stanje prebivalstva in higienske razmere, zbirajo o tem
podatke in jih analizirajo: proučujejo in odkrivajo vzroke obolenj ter izvajajo
dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije; izvajajo ukrepe za napredek splošne,
komunalne, industrijske, živilske in mentalne higiene; organzirajo in usmerjajo zdravstveno-prosvetno in vzgojno delo ter opravljajo laboratorijske preglede s področja svoje dejavnosti.
Za opravljanje nalog iz prejšnjega odstavka lahko zavod za zdravstveno
varstvo ustanovi delovne enote oziroma organizira potrebne službe.
Zavod za zdravstveno varstvo lahko ustanovi za širša območja, ki imajo
socialno-zdravstvene posebnosti, tudi določene delovne enote zunaj svojega
sedeža, če to zahteva epidemiološko in higiensko stanje prebivalstva.
Za ustanovitev zavoda za zdravstveno' varstvo in delovne enote iz prejšnjega
odstavka je potrebno poprejšnje soglasje republiškega zdravstvenega centra.
20. člen
Zavod SRS za zdravstveno varstvo opravlja naloge iz prvega odstavka
prejšnjega člena, če imajo le-te splošen pomen za območje SR Slovenije; proučuje metode dela in jih posreduje zavodom za zdravstveno varstvo in drugim
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zdravstvenim zavodom; opravlja znanstveno-raziiskovalno in pedagoško delo
s področja socialno-medicinskih m higiensko-epidemioloških ved in opravlja
druge naloge, ki so mu naložene s predpisi oziroma ki jih je prevzel z dogovori
z drugimi organi in organizacijami.
Dispanzerji za medicino dela
21. člen
Dispanzer za medicino dela opravlja zlasti tele naloge: ugotavlja okoliščine
pri delu, ki vplivajo na zdravje delavcev; ugotavlja in sanira vzroke poklicnih
obolenj in terh sorodnih bolezni; ugotavlja splošno zdravstveno stanje in
gibanje obolevnosti delavcev; pregleduje delavce pred sprejemom na delo;
opravlja predpisane periodične preglede delavcv; zdravi in medicinsko rehabilitira bolne in poškodovane delavce in tudi izvaja zdravstveno-prosvetno delo
med delavci.
Za opravljanje nalog iz prejšnjega odstavka dispanzer za medicino dela
organizira potrebne službe, kot so: za patologijo dela, za ekologijo in industrijsko sani taci j o, za fiziologijo in psihologijo dela, za medicino poklicnega usmerjanja, splošne ordinacije, zobne ordinacije, zaloge zdravil n druge potrebne
funkcionalne enote.
22. člen
Dispanzerji za medicino dela se praviloma ustanovijo kot delovne enote
v sestavi zdravstvenih domov ali zavodov za zdravstveno varstvo. Kot samostojen zdravstveni zavod se dispanzer za medicino dela lahko ustanovi na podlagi poprejšnjega soglasja zdravstvenega centra za eno ali več delovnih organizacij s posebno zdravstveno in varnostno problematiko, če takšna delovna
organizacijza ali delovne organizacije skupaj zaposlujejo več kot 2000 delavcev.
Dispanzer za medicino dela lahko organizira obratne ambulante v gospodarskih organizacijah kot svoje delovne enote.
Specialni zavodi in inštituti
23. člen
Specialni zavodi in inštituti opravljajo svoje naloge za potrebe več ah
samo določenih zdravstvenih dejavnosti ter na teh področjih izvajajo tudi
raziskovalno in proučevalno delo, predvsem na področjih transfuzije krvi,
rakastih obolenj, rehabilitacije invalidnih oseb, farmacijo in preizkušanje
zdravil ter balneologije.
Specialni zavodi in inštituti morajo strokovno metodološko pomagati drugim zavodom na področju svoje dejavnosti, spremljati njihovo delo in uvajati
v prakso izsledke svojih proučevanj.
Specialni zavodi in inštituti se ustanovijo za potrebe vse SR Slovenije;
z zakonom o ustanovitvi se določijo njihove naloge.
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Naravna zdravilišča
24. člen

Naravna zdravilišča so zdravstveni zavodi, ki z uporabo naravnih zdravilnih
sredstev (voda, klima itd.) zdravijo in medicinsko rehabilitirajo bolnike, dajejo
zdravstveno ogroženim in rekonvalescentom zdravstveno pomoč, in oskrbo pod
stalnim zdravniškim nadzorstvom ter preprečujejo obolenja.
Poleg naravnih zdravilnih sredstev uporabljajo naravna zdravilišča tudi
fizioterapevtska in druga sodobna terapevtska sredstva.
Za opravljanje svojih nalog ustanovijo naravna zdravilišča delovne enote
oziroma organizirajo službe, in sicer: bolnišnični oddelek, za fizioterapijo, za
rehabilitacijo, zalogo zdravil in potrebne laboratorije.
Naravna, zdravilišča so organizirana in delajo po določbah zakona o naravnih zdravilnih sredstvih in o naravnih zdraviliščih (Uradni list SRS, št.
36-199/64) in na njegovi podlagi izdanih predpisov. Ce v teh predpisih ni drugačnih določb, se tudi za naravna zdravilišča neposredno uporabljajo določbe
tega zakona.
Lekarne
25. člen
Lekarne in zdravstveni zavodi, ki nabavljajo, izdelujejo in preizkušajo
zdravila in sredstva za zdravljenje, izdajajo in prodajajo zdravila ter oskrbujejo z zdravili prebivalstvo', zdravstvene zavode in druge delovne organizacije.
Lekarne lahko za dopolnitev svojih bsnovnih nalog izdelujejo, izdajajo in
prodajajo v skladu z ustreznimi predpisi predmete za osebno higieno in sanitetni material.
Lekarne morajo imeti stalno na zalogi krajevnim potrebam primerne količine in vrste zdravil, sredstev za zdravljenje in za varstvo zdravja.
Lekarne se ustanavljajo za območja, ki jih določi regionalni zdravstveni
center, in lahko ustanovijo zunaj svojega sedeža lekarniške postaje in zaloge
(depo) zdravil. Za območje mesta se lahko ustanovi le ena lekarna.
III. Klinični center
26. člen
Klinični center je najvišja strokovno-medicinska institucija zdravstvene
službe v SR Sloveniji, ki skrbi za enoto medicinsko doktrino ter za njeno pravilno strokovno-medicinsko usmerjenost in razvoj.
Klinični center sestavljajo vsi zdravstveni zavodi in znanstveno-raziskovalni inštituti, ki so učna in raziskovalna baza medicinske fakultete Univerze
v Ljubljani.
Izvajanje nalog kliničnega centra funkcionalno povezuje medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Priloge

271

Naloge in organizacija kliničnega centra ter način njegovega delovanja se
določijo s posebnim zakonom in z medsebojnimi sporazumi samostojnih delovnih organizacij, ki sestavljajo klinični center.
27. člen
V vseh vprašanjih, ki zadevajo celoten strokovno-medicinski razvoj ali
razvoj posameznih medicinskih panog (medicinsko doktrino) v zdravstveni
službi SR Slovenije, mora republiški zdravstveni center povprašati za mnenje
klinični center.
IV. Ustanavljanje, sprememba statusa in prenehanje
zdravstvenih zavodov
28. člen
Zdravstveni zavodi se ustanavljajo po določbah temeljnega zakona o za>vodih in po določbah tega zakona.
V skladu s posebnimi predpisi, ki veljajo za železnice, lahko železniška
transportna podjetja ustanavljajo za potrebe svoje službe in za zdravstveno
varstvo svojih delavcev posebne zdravstvene zavode z delovnimi enotami zunaj
njihovega sedeža.
Pred odločitvijo o ustanovitvi zdravstvenega zavoda mora dobiti ustanovitelj mnenje pristojnega zdravstvenega centra o tem' ali je ustanovitev zavoda
potrebna in v skladu s programom zdravstvenega varstva.
Ce ustanovitelj zdravstvenega zavoda ni družbeno-politična skupnost, je
za ustanovitev zavoda potrebna pritrditev pristojne občinske skupščine.
29. člen
Zdravstveni zavodi morajo biti ustanovljeni v skladu s programom razvoja
mreže zdravstvenih zavodov.
Program razvoja mreže zdravstvenih zavodov pripravi pristojni zdravstveni
center, sprejme pa ga glede bolnišnic, zavodov za zdravstveno varstvo, specialnih zavodov in inštitutov ter naravnih zdravilišč Skupščina SR Slovenije
ali organ, ki ga pooblasti, glede drugih zdravstvenih zavodov pa prizadete skupščine občin na območju regionalnega zdravstvenega centra oziroma za to pooblaščena skupščina občine, kjer je sedež regionalnega zdravstvenega centra.
30. člen
Zdravstveni zavod sme začeti delati šele, ko pristojni zdravstveni center
po posebni strokovni komisiji ugotovi, da so za začetek dela izpolnjeni določeni
pogoji.
Določba prejšnjega odstavka velja tudi, če začne delati nova strokovna
delovna enota zdravstvenega zavoda ali če dobi zdravstveni zavod nove prostore.
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31. člen

Ce pristojni zdravstveni center ugotovi, da zdravstveni zavod ne izpolnjuje
več katerega od predpisanih pogojev za delo ali da ne izpolnjuje več svojih
nalog, zahteva pristojni državni organ od organov upravljanja zavoda, da odredijo vse potrebno, da se ti pogoji v določenem roku izpolnijo.
Ce se ugotovljene pomanjkljivosti v določenem roku ne odpravijo, se uvede
prisilna uprava oziroma začasna uprava po predpisih, ki veljajo za gospodarske
organizacije.
O ukrepih iz prejšnjih odstavkov tega člena je treba obvestiti ustanovitelja.
V. Upravljanje zdravstvenih zavodov
32. člen
Za upravljanje zdravstvenih zavodov veljajo določbe temeljnega zakona
o zavodih (Uradni list SFRJ, št. 5-33/65) in drugi splošni predpisi.
S statutom zdravstvenega zavoda se lahko določijo tudi posebni nadzorni
in strokovni organi zavoda ter njihove naloge.
33. člen
V zadevah posebnega družbenega pomena sodelujejo pri upravljanju zdravstvenega zavoda poleg članov delovne skupnosti tudi zaintersirani občani ter
predstavniki zainteresiranih organizacij in družbene skupnosti (predstavniki
družbene skupnosti).
Posebnega družbenega pomena so: sprejemanje splošnih aktov zdravstvenega zavoda, ki se nanašajo na način in postopek za uveljavljanje pravic občanov
do zdravstvenega varstva; načrti za delo in razvoj zavoda; obravnavanje stanja
in dela v zavodu s stališča izpolnjevanja njegovih nalog; obravnavanje splošnih
pripomb delovnih in drugih organizacij k delu zavoda in njegovih delavcev;
imenovanje direktorja; nastop in prenehanje dela delavcev na vodilnih delovnih
mestih ter druge družbeno pomembne zadeve, za katere je to določeno s statutom zavoda.
34. člen
Za direktorja zdravstvenega zavoda je lahko imenovan, kdor ima zavodovi
dejavnosti ustrezno visoko zdravstveno strokovno izobrazbo, mora pa to
izobrazbo dopolniti s poznavanjem organizacije zdravstvene službe.
S statutom zdravstvenega zavoda se natančneje določi, kakšno zdravstveno
ali drugo visoko izobrazbo mora imeti direktor.
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35. člen
V zdravstvenih zavodih, v katerih direktor nima zavodovi dejavnosti
primerne zdravstvene izobrazbe, mora zdravstveni zavod določiti zdravstvenega
delavca z visoko zdravstveno izobrazbo, praviloma zdravnika, ki skrbi za
organizacijo, vodenje in usklajevanje zdravstvenega dela v zavodu.
36. člen
V zdravstvenih zavodih je strokovni kolegij kot posvetovalni organ direktorja oziroma zdravstvenega delavca, ki skrbi po prejšnjem členu za zdravstveno delo v zdravstvenem zavodu.
S statutom ali z drugim splošnim aktom zavoda se določi sestava strokovnega kolegija in njegovo delovno področje.
VI. Zdravstveni center
37. člen
Zdravstveni centri so organizacije zdravstvene službe, ki opravljajo z zakoni in z drugimi predpisi določene naloge in javna pooblastila za zdravstvene
zavode, za družbeno-politične skupnosti in za skupnosti socialnega zavarovanja.
Dejavnosti zdravstvenih centrov so posebnega družbenega pomena.
38. člen
Zdravstveni center je pravna oseba.
Organa zdravstvenega centra sta svet zdravstvenega centra in predsednik
sveta zdravstvenega centra.
Regionalni zdravstveni center se ustanovi za gospodarsko, geografsko in
urbanistično zaokroženo območje, na katerem zdravstvena služba lahko zagotovi pretežni del zdravstvenega varstva. O ustanovitvi regionalnega zdravstvenega centra odločajo sporazumno skupščine občin, za katere se center
ustanovi. Akt o ustanovitvi pa sprejme po pooblastilu vseh prizadetih občinska
skupščina, na katere območju bo sedež regionalnega zdravstvenega centra^.
39. člen
Svet zdravstvenega centra sestavljajo zdravstveni delavci.
Svet regionalnega zdravstvenega centra ima največ 15 članov.
Skupščina občine, kjer je sedež regionanlega zdravstvenega centra, določi
po pooblastilu drugih občinskih skupščin na območju zdravstvenega centra
število, sestavo in mandatno dobo članov sveta zdravstvenega centra ter imenuje predsednika sveta.
Svet republiške zdravstvenega centra ima 25 članov. Člane sveta in predsednika imenuje Skupščina SR Slovenije.
18
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40. člen

V skladu s funkcijami zdravstvenih centrov iz 37. člena tega zakona opravlja regionalni zdravstveni center za svoje območje zlasti tele naloge:
—• obravnava in sklepa o vprašanjih zdravstvenega stanja in higienskih
razmer prebivalstva;
— skrbi za organizacijo zdravstvenega varstva;
— pripravlja programe zdravstvenega varstva in spremlja njihovo izvajanje;
— pripravlja programe razvoja mreže zdravstvenih zavodov in spremlja
njihovo izvajanje (29. člen);
— ugotavlja družbene potrebe po zdravstvenem varstvu in zdravstvenih
delavcih in daje predloge družbeno-političnim skupnostim ter zainteresiranim
organom in organizacijam;
•—- predlaga družbeno-političnim skupnostim zdravstvene ukrepe, ki imajo
splošen pomen za njihovo območje;
— usklajuje strokovno delo in organizacijo strokovnega dela zdravstvenih
zavodov;
— organizira strokovno nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov;
— organizira potrebne oblike strokovnega izpopolnjevanja zdravstvenih
delavcev;
— daje strokovna mnenja k splošnim aktom skupnosti socialnega zavarovanja, ki zadevajo zdravstveno varstvo zavarovanih oseb ali postopek pri
uveljavljanju pravic zavarovanih oseb do zdravstvenega varstva;
— sklepa s komunalnimi skupnostmi socialnega zavarovanja splošne sporazume za financiranje zdravstvenega varstva in jim daje mnenja o delovnih
programih zdravstvenih zavodov;
—■ določa zdravstvene zavode, ki naj poskrbe za nadomeščanje nepričakovano odsotnih zdravnikov, zobotehnikov in farmacevtov v krajih, kjer bi zaradi
tega hudo trpelo osnovno zdravstveno varstvo občanov;
—• obravnava finančno-ekonomska vprašanja zdravstvenih zavodov;
— obvešča o svojih sklepih republiški zdravstveni center in mu poroča
o svojem delu.
41. člen
Republiški zdravstveni center opravlja za svoje območje tele naloge:
—- usmerja in usklajuje delo regionalnih zdravstvenih centrov;
— sprejema merila za vrednotenje dela zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev;
— pripravi pedlog okvirnega republiškega programa zdravstvenega varstva;
— pripravi predlog programa razvoja mreže bolnišnic in določenih drugih
zavodov (29. člen);
— sodeluje z visokošolskimi in znanstvenimi zavodi pri reševanju vprašanj,
ki so splošnega pomena za zdravstveno varstvo;
— odreja raziskovanja in ankete o posameznih pojavih s področja zdravstvenega varstva in dela zdravstvenih zavodov;
— sprejema stališča in strokovna mnenja v zadevah, ki imajo splošen
pomen za zdravstveno varstvo;
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— izdaja strokovna navodila za strokovno delo in za organizacijo strokovnega dela ter za smotrno ureditev zdravstvenih zavodov in za smotrno zaposlitev zdravstvenih delavcev;
— daje soglasje za spremembo statusa zdravstvenih zavodov in za začetek
ali prenehanje opravljanja posameznih zdravstvenih dejavnosti ter daje mnenje
k investicijskim programom za večja investicijska vlaganja;
— ugotavlja glede na potrebe zdravstvenega varstva upravičenost obstoja
posameznih zdravstvenih zavodov;
— odreja splošne strokovne preglede v več istovrstnih zavodih ali v več
istovrstnih strokovnih delovnih enotah zdravstvenih zavodov na območju
republike;
— skrbi za usklajevanje potreb zdravstvene službe z izobraževanjem
zdravstvenih delavcev v zdravstvenih šolah in na medicinski fakulteti ter jim
daje v ta namen svoje mnenje glede potrebe po izobraževanju, glede učnih
načrtov in predmetnikov;
— določi, v katerih zdravstvenih zavodih se lahko organizira praktičen
pouk učencev in študentov zdravstvenih sol (10. člen);
— določi delovno področje in krvodajalska območja Zavoda SRS za transfuzijo krvi in delovnih enot za transfuzijo krvi v bolnišnicah;
— obravnava predloge predpisov s področja zdravstvenega varstva;
— opravlja naloge, ki so sicer naložene regionalnim zdravstvenim centrom,
pa imajo v konkretnih okoliščinah pomen za vse območje SR Slovenije.
42. člen
Zdravstveni center odloča o zadevah s svojega delovnega področja na sejah
sveta zdravstvenega centra.
43. člen
Predsednik sveta zdravstvenega centra predstavlja in zastopa zdravstveni
center; pripravlja program za seje sveta; skrbi za izvedbo sklepov sveta; organizira in usklajuje delo, podpisuje sklepe, stališča in strokovna navodila zdravstvenega centra ter je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta.
S poslovnikom sveta zdravstvenega centra se določa, katere posamezne zadeve s področja sveta lahko opravi predsednik sveta, v neodložljivih nujnih
primerih.
Predsedniku sveta pripada plačilo za opravljanje njegove funkcije.
44. člen
Zdravstveni center ima za obravnavo določenih vprašanj stalne in občasne
komisije, ki jim določi njihovo delovno področje.
45. člen
Vsaka občina lahko zahteva od regionalnega zdravstvenega centra, da
opravi za potrebe občanov na njenem območju posebne naloge. Če take naloge
niso obsežene v delovnem programu regionalnega zdravstvenega centra, jih
mora zainteresirana občina posebej financirati.
18*

276

Priloge

Skupščina občine, kjer je sedež regionalnega zdravstvenega centra, predpiše po pooblastilu drugih občinskih skupščin na območju regionalnega zdravstvenega centra, v kakšnem razmerju bodo posamezne občine sofinancirale
regionalni zdravstveni center in katere pravice bodo ta skupščina in njeni
organi opravljali za druge občine.
46. člen
Zdravstveni zavodi so dolžni ravnati se po strokovnih navodilih, stališčih
in mnenjih zdravstvenega centra, ki zadevajo organizacijo, obseg in strokovnost
njihovega dela.
Za izvrševanje strokovnih navodil, stališč in mnenj zdravstvenega centra
je odgovoren direktor zdravstvenega zavoda oziroma zdravstveni delavec, ki je
odgovoren za zdravstveno strokovno delo v zavodu.
47. člen
Zdravstveni center lahko zaupa strokovno-operativne naloge kakemu zdravstvenemu zavodu ali kaki drugi delovni organizaciji oziroma organizira svojo
strokovno in administrativno tehnično službo.
48. člen
Svet zdravstvenega centra ima svoj letni delovni program, v katerem določi
prioritetna vprašanja zdravstvenega varstva za vse območje zdravstvenega
centra, ki jih je treba rešiti v posameznem letu.
Svet zdravstvenega centra sprejme poslovnik, s katerim uredi svoje delo
in poslovanje, odnose do zavoda, ki opravlja zanj strokovno-operativne in administrativne naloge, ter druga vprašanja, ki zadevajo delo zdravstvenega centra.
VII. S t r o k o v n o delo zdravstvenih zavodov
49. člen
Vsak zdravstveni zavod skrbi za strokovnost svojega dela in je zanj odgovoren.
Strokovnost dela zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev se zagotavlja zlasti: z vzajemnim strokovnim sodelovanjem med zdravstvenimi zavodi;
s strokovno pomočjo bolj razvitih zdravstvenih zavodov manj razvitim zdravstvenim zavodom; z izmenjavo izkustev in s strokovnimi posvetovanji med
zdravstvenimi zavodi; z ustrezno organizacijo strokovnega dela ter z drugimi
za zdravstveni zavod ustreznimi oblikami razvijanja strokovnega dela.
50. člen
Strokovno nadzorstvo nad zdravstvenimi zavodi opravlja zdravstveni center, ki organizira oziroma opravlja v ta namen strokovne preglede v zdravstvenih zavodih. Namen strokovnega pregleda je, da se zboljša strokovnost dela
zdravstvenega zavoda in njegovih zdravstvenih delavcev.
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Zdravstveni center organizira ali opravi strokovni pregled nad strokovnim
delom zdravstvenega zavoda iz lastne pobude na podlagi1 podatkov o delu
zavoda ali na utemeljen predlog drugih organov, organizacij in občanov.
Republiški zdravstveni center lahko organizira oziroma opravi strokovni
pregled v zdravstvenih domovih, v dispanzerjih za medicino dela in v lekarnah
le v soglasju s pristojnim zdravstvenim centrom.
51. člen
Skupnosti socialnega zavarovanja in zavodi za socialno zavarovanje, delovne in družbene organizacije, organi, ki so pristojni za zadeve zdravstva,
ter zbori volivcev lahko zahtevajo od pristojnega zdravstvenega centra, da
opravi sam oziroma da organizira pregled strokovnega dela posameznih zdravstvenih zavodov, posameznih njihovih strokovnih delovnih enot ali posameznih
zdravstvenih delavcev.
Občan lahko predlaga pristojnemu zdravstvenemu centru, da ,se opravi
strokovni pregled nad delom zdravstvenega delavca, če meni, da ga le-ta ni
pravilno zdravil.
Zdravstveni center oceni zahtevo oziroma predlog iz prejšnjih odstavkov
tega člena in odloči1 o pregledu. Ce sodi, da pregled ni potreben, mora o tem
obvestiti predlagatelja in navesti za to svoje razloge.
Pregled strokovnega dela zdravstvenega zavoda, njihovih strokovnih delovnih enot in zdravstvenih delavcev se mora opraviti, če je pregled zahteval za
zadeve zdravstva pristojni organ.
52. člen
Zdravstveni center izda odločbo, s katero odredi strokovni pregled in
imenuje posamezne strokovnjake ali skupine strokovnjakov, da opravijo pregled.
Z odločbo se določi tudi, v kakšnem obsegu in roku naj se opravi pregled
strokovnega dela in pošlje poročilo o pregledu.
53. člen
Za pregled strokovnega dela pooblaščeni strokovnjaki praviloma ne smejo
odrejati ukrepov, razen če je to neogibno potrebno, da se prepreči neposredna
nevarnost, ki bi utegnila nastati za zdravje bolnikov ali članov delovne
skupnosti.
Zoper ukrepe za pregled strokovnega dela pooblaščenih strokovnjakov po
prejšnjem odstavku ima zdravstveni zavod v osmih dneh po opravljenem pregledu pravico ugovora na zdravstveni center, ki je organiziral pregled. Ugovor
ne zadrži izvršitve ukrepa.
54. člen
Strokovni kolegij zdravstvenega zavoda, v katerem je bil opravljen pregled strokovnega dela, obravnava na seji poročilo o pregledu in da svoj predlog
za odpravo pomanjkljivosti in za zboljšanje dela oziroma upravljanje zavoda.
Zdravstveni zavod mora po opravljenem pregledu obvestiti pristojni zdravstveni center, kakšne ukrepe je odredil na predloge za pregled strokovnega dela
pooblaščenih strokovnjakov.
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VII. Zdravstveni delavci
1. Pravice in dolžnosti
55. člen

Za zdravstvene delavce po tem zakonu se štejejo tisti, ki imajo zdravstveno
izobrazbo in dajejo zdravstveno pomoč ali opravljajo drugo zdravstveno strokovno delo.
Splošni akt zdravstvenega zavoda določi, za katere delavce, ki opravljajo
strokovno delo, veljajo predpisi o dolžnosti zdravstvenih delavcev.
56. člen
Pri izvajanju zdravstvenega varstva se zdravstveni delavci ravnajo po
kodeksu etike zdravstvenih delavcev.
57. člen
Zdravstveni delavci se strokovno izpopolnjujejo na svojem delovnem mestu,
na seminarjih ah tečajih in s praktičnim delom v drugih zdravstvenih zavodih
po vnaprej določenem programu, ki ga zdravstveni zavod sprejme s splošnim
aktom.
Evidenco strokovnega izpopolnjevanja zdravstvenih delavcev vodijo pristojni zdravstveni centri.
Programi strokovnega izpopolnjevanja na seminarjih in tečajih morajo biti
prilagojeni potrebam zdravstvene službe; k njim daje soglasje pristojni zdravstveni center, če so jih organizirale druge organizacije.
2. Zdravstveni delavci v zasebni praksi
58. člen
Zasebno zdravstveno praks-o lahko opravljajo zdravniki in zobozdravniki
(v nadaljnjem besedilu: zdravstveno osebje v zasebni praksi).
59. člen
Zdravstveno osebje v zasebni praksi lahko opravlja zasebno zdravstveno
prakso na podlagi dovoljenja.
Dovoljenje za zasebno zdravstveno prakso se ne more izdati zdravstvenemu
delavcu iz prejšnjega odstavka, če je v delovnem razmerju.
Dovoljenje za opravljanje zasebne zdravstvene prakse izda občinski upravni
organ za zdravstvo po prej dobljenem mnenju pristojnega zdravstvenega
centra.
60. člen
V dovoljenju za opravljanje zasebne zdravstvene prakse je treba navesti,
za katere vrste zdravstvenega varstva se izda dovoljenje.
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IX. Kazenske določbe
61. člen
Z denarno kaznijo do 200 dinarjev se kaznuje za prekršek zdravstveni delavec, ki ne da nujne zdravstvene pomoči (7. člen).
62. člen
Z denarno kaznijo do 2000 dinarjev se kaznuje za prekršek zdravstveni
zavod:
1. če začne delo ob ustanovitvi zavoda ali ob ustanovitvi nove strokovne
delovne enote, preden strokovna komisija ugotovi, da so za začetek dela izpolnjeni določeni pogoji (30. člen);
2. če ne preneha delati v primerih, določenih s tem zakonom.
Z denarno kaznijo do 200 dinarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna
oseba zdravstvenega zavoda, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
63. člen
Ce ne gre za kaznivo dejanje, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo
do 2000 dinarjev, kdor opravlja za plačilo zasebno zdravstveno prakso brez
dovoljenja ali v .nasprotju z izdanim dovoljenjem (59. in 60. člen).
Poleg denarne kazni iz prejšnjega odstavka se lahko izreče tudi odvzem
predmetov, ki so bili uporabljeni za prekršek, oziroma premoženjske koristi,
ki je bila pridobljena s prekrškom.
X. Prehodne in končne določbe
64. člen
Obstoječi zdravstveni zavodi, ki se po tem zakonu ne morejo ustanavljati
kot samostojni zavodi, se pripojijo oziroma spojijo najpozneje do konca leta
1967 z drugimi zdravstvenimi zavodi.
65. člen
Republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo izda natančnejše
predpise:
1. o vrstah, obliki in izpolnjevanju zdravniških spričeval in potrdil, o vodstvu evidence in o drugih opravilih zvezanih z izdajanjem takih listin v zdravstvenih zavodih;
2. o minimalnih pogojih za delo zdravstvenih zavodov na predlog republiškega zdravstvenega centra;
3. o delovnih področjih zdravstvenih delavcev na podlagi pooblastil iz
zveznih predpisov;
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4. o vrsti in trajanju poprejšnje prakse, o prostorih in opremi za opravljanje zasebne zdravstvene prakse, o evidenci bolnikov ter o drugih pogojih
za opravljanje zasebne zdravstvene prakse (58. do 60. člena).
S predpisom iz 2. točke prejšnjega odstavka se določi tudi, kako pristojni
zdravstveni center ugotovi, ali obstoječi zdravstveni zavodi izpolnjujejo minimalne pogoje za delo (verifikacija).
66. člen
Ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati:
1. zakon o zdravstvenem varstvu in o zdravstveni službi v SR Sloveniji
(Uradni list SRS, št. 14-151/65), razen določb 2., 3., 11., 13., 15. do 42. člena,
50., 60., 97. do 102. člena, drugega odstavka 103. člena, 104. člena in 1. točke
v prvem odstavku 105. člena;
2. zakon o zasebni zdravstveni praksi v Ljudski republiki Sloveniji (Uradni
list LRS, št. 43-190/57);
3. odredba o plačevanju nagrad mrliškim preglednikom (Uradni list LRS,
št. 27-121/56);
4. navodilo o zaščitnih sredstvih in delovnih oblekah osebja v zdravstvenih
zavodih (Uradni list LRS, št. 17-79/56 in št. 34-143/56).
67. člen
Dokler ne bodo izdani predpisi oziroma strokovna navodila za izvrševanje
tega zakona, ostanejo v veljavi, če njihove posamezne določbe ne nasprotujejo
določbam tega zakona, tile predpisi:
1. zakon o pokopališčih (Uradni list LRS, št. 49-160/56) in pravilnik za
izvrševanje zakona o pokopališčih (Uradni liist LRS, št. 26-119/56);
2. uredba o mrliški pregledni službi (Uradni list LRS, št. 11-79/48 in strokovna navodila za opravljanje mrliškega pregleda (Uradni list LRS, št. 11-86/48);
3. uredba o obveznem zdravljenju tuberkuloznih bolnikov (Uradni list LRS,
št. 16-75/56);
4. odredba o načinu obveznega priglašanja in o ukrepih za preprečevanje
obolenj zaradi zastrupitve z živili (Uradni list LRS, št. 23-127/52), kolikor zadeva
zastrupitve z živili, ki se urejajo s tem zakonom (1. točka 66. člena);
5. pravilnik o vrsti in dobi zdravstvene prakse, ki je potrebna za opravljanje zasebne zdravstvene prakse, o minimalni opremi in o seznamu bolnikov,
ki ga mora voditi osebje v zasebni zdravstveni praksi (Uradni list LRS, št.
11-46/59);
6. navodilo za izvrševanje zakona o zasebni zdravstveni praksi v Ljudski
republiki Sloveniji (Uradni list LRS, št. 11-50/59);
7. pravilnik o minimalnih pogojih za ureditev in delo naravnih zdravilišč
(Uradni list LRS, št. 23i-156/62);
8. pravilnik o minimalnih pogojih za ureditev in delo obratnih ambulant
(Uradni list SRS, št. 11-103/63);
9. pravilnik o minimalnih pogojih za ureditev in delo reševalnih postaj
(Uradni list SRS, št. 23-217/63 in št. 38-303/63);
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10. pravilnik o izdajanju zdravniških spričeval in potrdil (Uradni list SRS,
št. 28-296/65 in št. 41-206/66);
11. odredba o prijavi in kontroli rakavih bolnikov (Uradni list SRS, št.
4-36/66).
68. člen
Zdravstveni delavci, ki so dobili po doslej veljavnih predpisih dovoljenje
za zasebno zdravstveno prakso, obdržijo to pravico še naprej.
69. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.
OBRAZLOŽITEV
Predlog zakona obravnava le organizacijo zdravstvene službe in se zato
razlikuje od dosedanje prakse, ko smo z istim zakonom urejali i zdravstveno
varstvo i organizacijo zdravstvene službe. Seveda ne gre le za različno pravnotehnično obliko pri normiranju zadev s področja zdravstva, temveč za način
normiranja, ki ureja le organizacijo zdravstvene službe. To priča o bolj doslednem razmejevanju med posameznimi dejavniki, ki vplivajo na obseg in kakovost
zdravstvenega varstva prebivalstva. Predloženi zakon torej ne posega v zdravstveno varstvo, ki naj v normativnem predpisu opredeli družbeno funkcijo,
vsebino in cilje zdravstvenega varstva, temveč se omejuje le »na organizacijo
zdravstvene službe«, in torej določa način izvajanja te družbene funkcije ter
instrumentarij za izvajanje te funkcije. Potemtakem so pretenzije tega zakona
po obsegu skromnejše kot so bile tiste, ki so jih imeli dosednji zakoni, vendar
so pri izbrani materiji bolj poglobljene.
2e precej let ugotavljamo, da je organizacija naše zdravstvene službe zaostala za nivojem zdravstvenega varstva. Ta negibnost organizacije zdravstvene
službe pa se kaže predvsem v preveliki razdrobljenosti zdravstvene službe na
dejavnosti posameznih zdravstvenih zavodov. Tudi posamezne zvrsti dejavnosti
niso kompletirane znotraj posameznih zdravstvenih organizmov, temveč se
delitev dela razvija med posameznimi zdravstvenimi zavodi in ne znotraj
posameznih teamov, ki imajo kolikor toliko sklenjen krog nalog. Vse te pomanjkljivosti so na področju zdravstva še toliko bolj očitne, ker se v zdravstveni dejavnosti posamezne faze tehnološkega postopka ne pretakajo druga
v drugo, česar smo vajeni v proizvodnih dejavnostih, temveč se po pravilu
prekrivajo in je skoraj vedno potrebno opraviti več tehnoloških faz hkrati.
Ugotoviti pa moramo, da smo organizacijo zdravstvene službe, kakršna pac je,
podedovali, in da se od leta 1961, ko se je tudi na področju zdravstva uveljavilo
samoupravljanje, koeksistirali novi družbeni odnosi v zdravstveni službi in
podedovana organizacija. Prav je tudi, če ugotovimo, da so bile možnosti samoupravnih organov posegati v organizacijo zdravstvene službe subjektivno se
najbolj omejene, saj v naši republiki ni institucije, ki bi se raziskovalno in
aplikativno ukvarjala z vprašanji organizacije zdravstvene službe m ki bi
lahko pomagala samoupravnim organom. To področje so v praksi vec ali manj
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ocenjevali posamezniki in je bilo v interesni sferi posameznikov, ki so varovali
te svoje pozicije s pavšalnimi strokovnimi trditvami, ker samoupravni organi
niso imeli izoblikovanih stališč, za katera bi se lahko opredeljevali.
Ta normativni poseg v organizacijo zdravstvene službe seveda v ničemer
ne prizadene notranje organizacije zdravstvenih zavodov, temveč se omejuje
na relacije med samostojnimi in samoupravnimi zavodi. Ker gre za specifično
področje, kjer ni mogoče prepustiti mehanizmu ponudbe in povpraševanja,
da izoblikujeta merilo kakovosti, zakonski predlog postavlja določene minimalne pogoje, ki naj zagotovijo uspešnost zdravstvenega varstva in hkrati
pogoje za verifikacijo sposobnosti zdravstvenih institucij in posameznih zdravstvenih delavcev za opravljanje zdravstvenega varstva. Zakon določa le
okvirne organizacijske limite, medtem ko bodo natančnejši pogoji za posamezne
zvrsti zdravstvenega varstva zadeva strokovne presoje.
Pravkar poteka pospešeno in poglobljeno delo za izpopolnitev našega sistema zdravstvenega zavarovanja. Ker sta sistem zdravstvenega zavarovanja
in zdravstveno varstvo v zelo tesni zvezi in sta drug drugemu pogoj in se
tudi medsebojno opredeljujeta, sedaj še n; bilo mogoče normirati tudi področja
zdravstvenega varstva. Zato so vse razprave dale prednost organizaciji zdravstvene službe, ki je instrumentarij za izvajanje zdravstvenega varstva ter
mora težiti h kakovosti zdravstvene dejavnosti in racionalnosti porabe družbenih sredstev za zdravstveno varstvo in je zato pogoj za izvajanje zdravstvenega
varstva, kakršnokoli pač bo.
Že splošne primerjave povedo, da smo se z organizacijo zdravstvene službe
v naši republiki predolgo ukvarjali in zato zaostali celo v jugoslovanskem
obsegu. V Sloveniji imamo okrog 82 zdravstvenih domov, v sosednji Socialistični republiki Hrvatski pa le 46, in sicer za štirikrat več prebivalstva. Do
podobnih ugotovitev bi nas privedle tudi primerjave s socialistično republiko
Srbijo. Seveda je potrebno upoštevati naše geografske posebnosti, ki pa le
niso tako zelo velika jugoslovanska posebnost, vsaj kolikor gre za gorate
predele. Na razdrobitev zdravstvene službe so bolj vplivali subjektivni vzroki.
Takšen položaj, ki je v določenem obsegu zapuščina dokaj dobro razpršene
mreže zasebne zdravniške prakse v preteklosti, pa je v očitnem nasprotju
z enovitostjo zdravstvenega varstva, ki sama po sebi zahteva integralnost
organizacije zdravstvene službe. Prizadevanja za racionalizacijo zdravstvene
službe so večinoma zadevala prav ob organizacijske pomanjkljivosti in je
zato nujno, da jih v mejah realnih možnosti odpravimo ter tako ustvarimo
pogoje za izpopolnitev kakovosti zdravstvenega varstva in za racionalizacij o
dela v zdravstveni službi. Takšna organizacijska struktura je tudi v nasprotju
z zahtevami sodobne tehnologije dela v zdravstvu, ki temelji na delitvi dela
znotraj integralno organiziranih teamov zdravstvenih delavcev. Seveda je moč
takšnemu načinu reševanja organizacije zdravstvene službe očitati, da se vse
preveč opira na institucionalizem, vendar je v sedanjih razmerah nuja po
izpopolnitvi naše organizacije zdravstvene službe takšna, da z rešitvijo ni
mogoče odlašati. Po drugi strani pa je tudi res, da s tem zakonom ne posegamo
v notranjo organizacijo zdravstvenih zavodov in samoupravnim organom objektivno dajemo možnosti za uveljavitev tudi na organizacijskem področju,
saj bo to možno le v širše integriranih zdravstvenih zavodih, ki bodo združevali posamezne zvrsti zdravstvenih dejavnosti.
Vsi ti razlogi so nas prepričali, da moramo nemudoma urediti organizacijo
zdravstvene službe, določiti vlogo posameznih zdravstvenih zavodov ter do-
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ločiti kriterije za njihovo ustanovitev. Pri pripravah zakona so sodelovali številni zdravstveni delavci, pa tudi poslanci Skupščine SR Slovenije so bili zelo
aktivni.
O osnutku zakona je razpravljala najširša javnost. Konzultirani so bili
glavni odbor SZDL, republiški svet Zveze sindikatov, zdravstveni centri, strokovna društva zdravstvenih delavcev, vsi občinski sveti za zdravstvo, ljubljanski mestni svet, zavodi za socialno zavarovanje in zdravstveni zavodi. V javni
obravnavi je neposredno sodeloval tudi Socialno-zdravstveni zbor in zainteresirani skupščinski odbori. Pripombe in predlogi, ki so jih sporočili konzultirani organi in organizacije, ;so bili temelj za izdelavo predloženega zakona.
Nekaterih pripomb predlagatelj ni mogel sprejeti, in sicer:
—■ naj se služba za sanitarno inšpekcijo združi z zavodi za zdravstveno
varstvo. Pripomba je strokovno zelo utemeljena, ni pa pravno izvedljiva,
dokler se v tem smislu ne spremenijo zvezni predpisi o sanitarni inšpekciji;
— naj se v zakonu uredijo odnosi zdravstvenih zavodov do družbenopolitičnih skupnosti. Rešitev tega vprašanja bi presegala namen in okvir zakona, poleg tega pa je to urejeno v drugih predpisih;
— naj se v zakonu uredi financiranje zavodov za zdravstveno varstvo
za kontinuirano preventivno delo. Pripomba je na mestu, ne more pa biti
uresničena v tem zakonu, ker je to zadeva drugih predpisov.
Bistvene novosti predlaganega zakona so zlasti:
1. Zdravstveni centri so pravne osebe s svojim svetom, s pomočjo katerega opravljajo vse svoje naloge. Ta pravna konstrukcija zdravstvenih centrov pomeni njihovo osamosvojitev od zavodov za zdravstveno varstvo in od
vseh drugih vplivov. Zdravstveni centri postanejo s tem organizacije zdravstvene službe in seveda tudi družbeno-političnih skupnosti. Prav zaradi njihove
samostojnosti jim je bilo mogoče dati tudi večje pravice na področju uskla,jevanja zdravstvene službe in odnosov nasproti zdravstvenemu zavarovanju,
njihovim sklepom (stališčem,, strokovnim mnenjem) pa večjo in obvezno veljavo.
2. Zakon predvideva ustanovitev »Kliničnega centra« kot strokovnega vrha
zdravstvene službe v Sloveniji.
3. Dispanzerji za medicino dela so v zakonu predvideni tudi kot samostojni
zavodi. To so narekovali strokovni razlogi, ki jih je soglasno sprejela in utemeljila komisija za medicino dela pri republiškem zdravstvenem centru. Delo
teh dispanzerjev in v njih zaposlenih specialistov in specializantov za medicino
dela se bistveno razlikuje od dela dispanzerjev, posebno, ker je za delo v teh
dispanzerjih potrebno precej znanja z različnih tehničnih področij in ne samo
medicinskega znanja, in ker medicina dela močno posega v druga medicinska,
psihološka in socialna področja.
4. Zakon predvideva manjše število vrst samostojnih zavodov in s tem
v zvezi ex lage integracijo nekaterih zdravstvenih zavodov, za vsako spremembo
dejavnosti v zdravstvenih zavodih pa je predvidel potrebno soglasje zdravstvenega centra.
5. Specialistične dejavnosti v nebolnišničnih zavodih organizirajo bolnišnice, če potrebo po takih dejavnostih ugotovi zdravstveni center.
6. V zakonu so predvidene splošne naloge in organizacija samostojnih
zdravstvenih zavodov, ne pa tudi njihovih delovnih enot, ker je to samoupravna
pravica zdravstvenih zavodov.
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Obrazložitvi prilagamo tudi predvideno možno razporeditev zdravstvenih
domov v Sloveniji v skladu z določili zakona. Na noben način seveda ne prijudiciramo odločitev pristojnih o tem vprašanju. Ta predlog za možno rešitev
naj bi le ponazoril eno izmed možnih rešitev ter prikazal približno število
zdravstvenih domov, ki ga je pričakovati v Sloveniji, če bo predlagani zakon
sprejet. Menimo, čeprav se zdi malo pomembno dejstvo, da bi v bodoče kazalo
poimenovati zdravstvene domove po pokrajini, za katero delujejo, in ne po
mestu, kjer ima zdravstveni dom sedež. Pri tem ne gre le za psihološki učinek,
temveč tudi za adekvatno izražanje krajevnega območja posameznega zdravstvenega doma. Seveda to ne bo mogoče v vseh primerih.
Zdravstvene domove v skladu z določili predloženega zakona bi bilo možno
organizirati takole:
1. L jubijana-Litija-Grosuplje — ca. 270 000 prebivalcev;
2. Zagorje-Trbovlje-Hrastnik — 45 000;
3. Ribnica-Kočevje — 29 000;
4. Domžale-Kamnik — 50 000;
5. V rhnika-Logatec-Cerknica-Idri j a (2iri) — 55 000;
6. Novo mesto-Trebnje-Crnomelj-Metlika — 89 000;
7. Krško-Brežice-Sevnica — 56 000;
8. Koper-Izola-Piran-Sežana-Postojna-Ilirska Bistrica — 103 000;
9. Nova Gorica-Ajdovščina-Tolmin — 93 000;
10. Kranj-Skofja Loka-Tržič — 90 000;
11. Jesenice-Radovljica-Bohinj — 54 000;
12. Celje-Zalec-Laško — 106 000;
13. Velenjei-Mozirje — 40 000;
14. Šmarje pri Jelšah-Šentjur — 48 000;
15. Maribor — 166 000;
16. Ptuj — 65 000;
17. Slovenske Konjice-Slovenska Bistrica — 49 000;
18. Lenart-Radgona-Ljutomer-Ormož — 74 000;
19. Murska Sobota-Lendava — 91 000;
20. Slovenj Gradec-Dravograd-Radlje-Ravne — 66 000.
Mogoče bomo slišali ugovore proti stališču, naj zdravstveni dom pokriva
najmanj 50 000 prebivalcev. Pomisleki glede take rešitve so neutemeljeni, saj
gre za organizacijo večjih zdravstvenih institucij, v katerih je mogoča delitev
dela, boljša opremljenost, racionalnejša organizacija itd. Taka organizacija
zdravstvenih domov v ničemur ne oddaljuje zdravstvene službe od občanov,
ampak jim lahko daje kvečjemu zdravstveno varstvo.
Pripomniti moramo, da je v tem zakonu oblikovana koncepcija velikih
zdravstvenih institucij, v katerih se bo lahko kvalitetneje in hitreje razvijalo
samoupravljanje. Zato smo tudi prepričani, da v taki organizaciji zdravstvene
službe ni več potrebe po takem številu zdravstvenih centrov. Ustvarjeni so
vsi pogoji za organizacijo kvalitetnega republiškega zdravstvenega centra, ki
ima več pristojnosti kot sedaj in da bo sposoben delati na več ravneh. To
pomeni, da nam zadostujejo poleg republiškega zdravstvenega centra še regionalni zdravstveni centri v Mariboru, Celju, Kopru in Novi Gorici in da bo
lahko republiški zdravstveni center delal tudi za sedanjo ljubljansko, novomešto in goriško regijo.
Predlagamo, da Skupščina zakon sprejme.
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POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
6. aprila 1967 obravnavala predlog zakona o organizaciji zdravstvene službe
v SR Sloveniji, ki ga je Skupščini SRS predložil njen Izvršni svet.
V načelni obravnavi je komisija razpravljala nasploh o vsebini in strukturi predlaganega zakona. Pri tem je ugotovila, da se z njim ureja le področje
zdravstvene službe, ne pa tudi področje zdravstvenega varstva, s čimer se
predloženi zakon bistveno razlikuje od obstoječega zakona o zdravstvenem
varstvu in o zdravstveni službi v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 14/65).
Predlagani zakon se tako omejuje le na urejanje vprašanj organizacije zdravstvene službe, ne da bi posegal v obstoječo normativno ureditev vsebine te
družbene funkcije.
Tak koncept predlaganega zakona, ki obliko oziroma organizacijo izvajanja družbene funkcije ureja ločeno od njene vsebine, njenih nalog in ciljev,
sicer ni običajen, vendar ga je komisija v načelu sprejela, ker se v zveznem
merilu že pripravljajo bistvene sprememb na področju zdravstvenega varstva,
zaradi česar ne bi bilo primerno v omenjenem delu karkoli spreminjati v
obstoječem republiškem zakonu. Z ureditvijo perečih organizacijskih vprašanj
v zdravstveni službi pa glede na ukrepe v zvezi z gospodarsko in družbeno
reformo ni mogoče odlašati tako dolgo, da bi se lahko z istim zakonom hkrati
uredilo tako vprašanja zdravstvenega varstva kot tudi vprašanja organizacije
zdravstvene službe. Po' mnenju komisije se ob tem konceptu predlagani zakon
smiselno ne izvaja iz širšega sistema ureditve zdravstvenega varstva in zdravstvene službe, ker se naslanja na načela splošnega zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstveni službi (Ur. 1. SFRJ, št. 9/65) ter ohranja v veljavi tiste
določbe obstoječega republiškega zakona o zdravstvenem varstvu in o zdravstveni službi, ki urejajo področja zdravstvenega varstva.
V podrobni obravnavi zakonskega predloga je komisija k posameznim
njegovim določbam predlagala naslednje spremembe in dopolnitve oziroma
izrazila naslednje pripombe:
K 1. in 2. členu: a) Začetek besedila drugega odstavka 1. člena se
spremeni tako, da se glasi: »Organizacija zdravstvene službe po tem zakonu
obsega celotnost vseh zdravstvenih zavodov, ki.. .«.
b) Določba 2. člena se črta.
S splošnimi določbami 1. in 2. člena zakonskega predloga po mnenju komisije ni ustrezno opredeljeno, katero materijo obsega predloženi zakon, ki
v 1. členu govori o zdravstveni službi, v 2. členu pa o organizaciji. V tem smislu
zlasti ne ustreza določba 2. člena, v kateri se za organizacijo zdravstvene službe,
ki naj jo uredi zakon, vežejo elementi notranje samoupravne ureditve zdravstvenih zavodov.
Glede na to je komisija predlagala spremembo besedila drugega odstavka
1. člena tako, da se v tej določbi opredeli, kaj obsega pojem organizacija zdravstvene službe po predlaganem zakonu. Pri tem je treba črtati določbe 2. člena.
Po mnenju komisije bi bila možna tudi drugačna rešitev, v kateri bi se,
tudi ob črtanju določbe 2. člena, v drugem odstavku 1. člena opredelila organizacija zdravstvene službe z vidika, v kakšnih organizacijskih oblikah se zdravstvena služba opravlja. Sicer pa to neposredno urejajo nadaljnje določbe
zakona.
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K 6. členu : Postavljeno je bilo vprašanje, ali je ta določba zakonskega
predloga v skladu z določbami 43. člena splošnega zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstveni službi ter določbami zakona o varstvu pred naravnimi
in drugimi hudimi nesrečami (Ur. 1. SRS, št. 42/66). V tej zvezi je komisija
ugotovila, da določba 6. člena zakonskega predloga ne nasprotuje ureditvi v
navedenih dveh zakonih, ki dopuščata posebno zakonsko ureditev, kakršna je
predlagana.
K 21. členu : V drugem odstavku se v drugi vrsti besedilo: »potrebne
službe, kot so« nadomesti z besedo »■službo«; na koncu odstavka pa se besedi
»funkcionalne enote« nadomestita z besedilom: »službe oziroma enote«.
Komisija je predlagala spremembo po pojasnilu predstavnika Izvršnega
sveta, da določba postavlja obveznost, po kateri morajo dispanzerji za medicino
dela organizirati v tem odstavku navedene službe, s čimer naj bi se pospešila
integracija sedanjih dispanzerjev oziroma njihovih služb. Besedilo, po katerem
dispanzer za medicino dela organizira »potrebne službe, kot so«, bi nasprotovalo navedenemu smislu določbe, ker ga je razumeti tako, da se (službe
organizirajo glede na potrebe in so naštete le primeroma. Z amandmajem
komisije se besedilo določbe usklajuje z njenim pravim smislom.
K 22. členu : Besedilo drugega odstavka se dopolni tako, da se glasi:
»Dispanzer za medicino dela oziroma zdravstveni zavod, v katerega sestavi
je dispanzer za medicino dela, lahko organizira obratne ambulante v gospodarskih organizacijah kot delovne enote dispanzerje za medicino dela.«
Po tej določbi naj bi vsi dispanzerji za medicino dela imeli možnost
organizirati obratne ambulante v gospodarskih organizacijah kot svoje delovne
enote. Prvotno besedilo pa bi se moglo razumeti ožje, namreč tako, da imajo
to pravico le dispanzerji, ki so organizirani kot samostojni zdravstveni zavodi.
Smislu te določbe, ki ga je pojasnil predstavnik Izvršnega sveta, je zato treba
prilagoditi njeno formulacijo tako kot predlaga komisija.
K 26. členu : a) V drugi vrsti prvega odstavka se popravi tiskovna napaka tako, da se beseda »enoto« nadomesti z besedo »enotno«.
b) Določba tretjega odstavka se črta.
Po določbi zadnjega odstavka tega. člena se predvideva poseben zakon, ki
bo določil naloge in organizacijo kliničnega centra ter način njegovega delovanja. Z določbo tretjega odstavka pa se že vnaprej in izdvojeno iz celote
rešuje vprašanje odnosa kliničnega centra do medicinske fakultete. Po mnenju komisije bi bilo primerneje, da se tudi to vprašanje uredi v sklopu materije predvidenega posebnega zakona, posebno še, ker bo dotlej to vprašanje
lahko dovolj podrobno proučeno. Določba tretjega odstavka v predloženem
zakonu bi pomenila prejudic in eventualno oviro za ustreznejšo bodočo
ureditev.
K 29. členu : a) V prvi vrsti prvega odstavka se besedilo: »morajo biti
ustanovljene« spremeni tako, da se glasi: »se ustanavljajo«.
b) Na koncu drugega odstavka se črta besedilo: »oziroma za to pooblaščena
skupščina občine, kjer je sedež regionalnega zdravstvenega centra«.
Določba, po kateri se morajo zdravstveni zavodi ustanavljati v skladu
s programom razvoja mreže zdravstvenih zavodov, predstavlja neposredno in
splošno omejitev za ustanovitelje zdravstvenih zavodov, ki imajo sicer pravico
ustanavljati zdravstvene zavode po določbah temeljnega zakona o zavodih
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(Ur. 1. SFRJ, št. 5/65). Ta določba ne bi smela onemogočati ustanoviteljem, da
v skladu s svojimi potrebami in na svoje breme ustanovijo zdravstveni zavod.
Po predlagani spremembi naj bi zato določba prvega odstavka učinkovala kot
pravilo in ne kot izrecna imperativna, hkrati pa kot prohibitivna norma.
Crtanje zadnjega dela besedila drugega odstavka je potrebno zato, ker
bi bila takšna določba v nasprotju z določbo 89. člena ustave SR Slovenije,
po kateri občine pri uresničevanju svojih nalog medseboj sodelujejo in v ta
namen ustanavljajo skupne organe in organizacije, združujejo sredstva, izmenjujejo izkušnje, organizirajo skupne akcije in druge oblike medsebojne
pomoči in sodelovanja. Predlagani zakon zato ne more neposredno urejati
razmerij med občinami ter je stvar njihovega medsebojnega dogovora, kako
uredijo vprašanje pristojnosti občin glede sprejemanja programa razvoja mreže
zdravstvenih zavodov za območje več občin.
K 31. členu: V drugem odstavku se v drugi vrsti za besedo »uprava«
postavi podpičje, nadaljnje besedilo odstavka pa se spremeni tako, da se glasi:
»glede postopka se primerno uporabljajo predpisi, ki veljajo za gospodarske
organizacije«.
Sprememba je potrebna zaradi jasnosti določbe.
V navedeni določbi predlagana rešitev odstopa od splošne ureditve položaja, ki nastane, kadar zavod v določenem roku ne odpravi pomanjkljivosti
oziroma ne izpolni zahtevanih pogojev (108. člen temeljnega zakona o zavodih). Po ugotovitvi komisije je drugačna ureditev tega vprašanja s predlaganim zakonom mogoča glede na določbo 120. člena temeljnega zakona o zavodih,
v katerih je med določbami tega temeljnega zakona, od katerih se lahko odstopi
z republiškim zakonom, našteta tudi določba 108. člena. Vendar se mora v
svojem drugem delu omejiti le na postopek, ker so po temeljnem zakonu o
podjetjih razlogi, ki utemeljujejo prisilno upravo, drugačni.
Po mnenju komisije je predlagana rešitev racionalna in primerna, zlasti
še, ker gre za zavode, ki jih glede na poseben družbeni pomen njihove funkcije
ni mogoče enostavno odpraviti.
K 34. členu : V prvem odstavku tega člena je določeno, da mora imeti
direktor zdravstvenega zavoda zavodovi dejavnosti ustrezno visoko zdravstveno
strokovno izobrazbo, v drugem odstavku pa je navedeno, da se s statutom
zdravstvenega zavoda natančneje določi, kakšno zdravstveno »ah drugo visoko
izobrazbo« mora imeti direktor. Torej naj bi statut mimo določbe prvega odstavka lahko predvidel tudi drugačno visokošolsko izobrazbo, kot je določena
v prvem odstavku tega člena predlaganega zakona.
Po mnenju komisije sta si določbi prvega in drugega odstavka med seboj
v nasprotju in je zato smisel celotnega člena nejasen. Določbo tega člena je
treba zato spremeniti oziroma dopolniti tako, da bo njena vsebina skladna
in jasna.
K 37. členu: V prvi vrsti prvega odstavka se beseda »organizacije«
nadomesti z besedo »organi«.
Predlagana ureditev statusa zdravstvenih centrov ni v skladu z določbami splošnega zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstveni službi. Ta
namreč pozna le funkcijo zdravstvenega centra, ki se poverja enemu izmed
obstoječih zdravstvenih zavodov. Iz pismene in ustne obrazložitve predlagatelja
pa izhaja,, da v zveznem zakonu predvidena organizacija tega področja ne
ustreza in da je potrebna prav takšna kot je predlagana. V zvezi s tem je
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predstavnik Izvršnega sveta tudi pojasnil, da je že predlagana sprememba splošnega zakona v tem delu, in sicer tako, da bi se omogočila v republikah različna
oziroma drugačna ureditev, kot jo postavlja sedanji zvezni zakon. V komisiji
je bilo sproženo tudi vprašanje, ali ni morda zvezni zakon, ki se v tem delu
ne omejuje na splošna načela o funkcijah zdravstvenega centra, ampak tudi
že neposredno ureja njegov status in organizacijo, prekoračil okvir splošnega
zakona. Na vprašanje je bil v komisiji dan odgovor, da je zvezni zakon odšel
predaleč v podrobno urejanje navedene materije in da na tem mestu, vsaj
v določenem delu, ni v skladu z ustavo. Iz vseh navedenih razlogov komisija,
ki sicer tu opozarja na neskladnost besedila zakonskega predloga z zvezno zakonsko ureditvijo, hkrati ne podaja formalnega amandmaja k predlagani novi
ureditvi statusa zdravstvenih centrov.
Pač pa je po mnenju komisije potrebno — če naj se že sedaj odstopi od
načel zveznega zakona — opredeliti zdravstveni center kot »organ« zdravstvene
službe, ker bo le v tem svojstvu lahko opravljal naloge, ki naj jih zdravstveni
center ima po predlaganem zakonu.
K 38. č 1 e n u : a) Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Delo zdravstvenega centra vodita svet zdravstvenega centra in njegov
predsednik.«
b) Zadnji stavek tretjega odstavka se črta.
Sprememba besedila drugega odstavka je v zvezi s spremembo besedila
v prvem odstavku 37. člena. Ker je zdravstveni center sam, opredeljen kot
organ, naj bi se na tem mestu ne govorilo o svetu zdravstvenega centra in
o predsedniku tega sveta kot o organih.
Sprememba besedila v tretjem odstavku je potreba iz enakih razlogov
kot sprememba v 29. členu.
K 39. členu : Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Z aktom o ustanovitvi zdravstvenega centra se določi število, sestava
in mandatna doba članov sveta zdravstvenega centra. Občine, ki so ustanovile
zdravstveni center, imenujejo predsednika sveta zdravstvenega centra.«
Tudi ta sprememba je potrebna iz enakih razlogov kot sprememba v
29. in 38. členu.
K 40. č 1 e n u : a) Besedilo druge alinee se črta.
b) Besedilo 11. alinee se spremeni tako, da se glasi:
»— obravnava vprašanja financiranja zdravstvenega varstva in daje komunalnim skupnostim socialnega zavarovanja mnenja o delovnih programih
zdravstvenih zavodov;«.
Skrb za organizacijo zdravstvenega varstva je funkcija družbeno-političnih
skupnosti in ne naloga zdravstvenih centrov. Kolikor gre za izvajanje te skrbi,
pa so po mnenju komisije obsežene že v določbah ostalih alinej tega člena.
Ob obstoječi zakonski ureditvi razmerij med komunalnimi skupnostmi
socialnega zavarovanja in zdravstvenimi zavodi v pogledu financiranja zdravstvenega varstva, zdravstveni center ne bi mogel imeti pravice, da s komunalnimi skupnostmi socialnega zavarovanja sklepa splošne sporazume za financiranje zdravstvenega varstva, temveč ta vprašanja le obravnava.
K 41. členu : a) Besedilo 12. alinee se spremeni tako, da se glasi:
»— obravnava vprašanja skladnosti glede izobraževanja zdravstvenih delavcev v zdravstvenih šolah in na medicinski fakulteti s potrebami zdrav-
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stvene službe ter daje svoje mnenje glede potrebe po izobraževanju, glede
učnih načrtov in predmetnikov;«.
b) Besedilo zadnje alinee se črta.
Republiški zdravstveni center neposredno ne more usklajevati potreb
zdravstvene službe z izobraževanjem zdravstvenih delavcev, temveč v tej
zvezi lahko le obravnava vprašanja skladnosti ter daje svoje mnenje v smislu
določbe 12. alinee.
Določba zadnje alinee ustvarja nejasnost glede razmejitve pristojnosti
med zdravstvenimi centri. Vrh tega bi bilo praktično zelo težavno v konkretnih primerih ugotavljati, katere naloge, ki so sicer naložene regionalnim
zdravstvenim centrom, imajo v konkretnih okoliščinah pomen za vse območje
SR Slovenije. V tej zvezi je treba take naloge, ki še obstojijo poleg zadev,
navedenih v prejšnjih alineah tega člena, konkretno opredeliti.
K 45. členu: Določba drugega odstavka se črta.
Sprememba je potrebna iz enakih razlogov kot sprememba v 29., 38. in
39. členu. Vprašanja sofinanciranja regionalnega zdravstvenega centra lahko
rešujejo le občinske skupščine same z medsebojnim dogovorom.
K VIII. poglavju: VIII. poglavje, ki govori o zdravstvenih delavcih
(55. do 60. člen), ni popolno. Komisija je bila mnenja, da bi to poglavje moralo
vsebovati tudi določbe o vprašanjih, ki jih v tej zvezi vsebujejo določbe
31. do 34. člena splošnega zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstveni službi.
Navedene določbe splošnega zakona so načela, ki bi morala biti konkretizirana
v republiškem zakonu, ali morda nanj vsaj prevzeta, ker se zvezni splošni
zakon v-tem delu neposredno ne uporablja. Določba 56. člena zakonskega predloga o tem, da se zdravstveni delavci pri izvajanju zdravstvenega varstva ravnajo po kodeksu etike zdravstvenih delavcev, v tem pogledu ne zadostuje in
ne uresničuje vsebine citiranih določb splošnega zakona.
K 58. d o 60. členu : Ob določbah, ki urejajo vprašanja zasebne prakse
zdravstvenih delavcev, je imela komisija več pomislekov ter smatra, da predlagana ureditev ne ustreza. Pravica zdravstvenih delavcev do zasebne prakse
ni dovolj jasno opredeljena in bi zato lahko prišlo do sporov glede vprašanja,
ali gre pri dajanju dovoljenj za opravljanje zasebne prakse za odločanje po
prosti presoji ali pa se izdaja dovoljenja veže na izpolnitev določenih pogojev.
Po mnenju komisije bi morali biti v predlaganem zakonu določeni vsaj
osnovni pogoji za opravljanje zasebne zdravniške prakse. Teh pogojev, ki so
materialnega značaja, ker ustanavljajo d-oločeno pravico, ne more predpisati
republiški sekretar (4. točka 65. člena zakonskega predloga), ki za tak predpis
po določbi 197. člena republiške ustave nima takega pooblastila.
Ob drugi možnosti, namreč, da izdaja dovoljenja ne bi bila odvisna od
izpolnitve predpisanih pogojev, pa bi moralo biti v predlaganem zakonu najbrž
določeno, da gre pri izdaji dovoljenja za prost poudarek organa, ki dovoljenje daje.
...
V zvezi- zadovoljenjem se je. postavilo tudi vprašanje vsebine in pomena
mnenja, ki naj bi ga pred izdajo, dovoljenja dal pristojni zdravstveni center
(tretji odstavek- 59. člena). Določba o tem ni popolna in je zato nejasna.
Ob tem je bilo izraženo1 tudi mnenje, da bi bile koristi zdravstvene službe najbrž bolj zavarovane, če bi tako mnenje dajal republiški sekretar za zdravstvo
in socialno varstvo po zaslišanju pristojnega zdravstvenega centra,
is
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K 61. členu : Besedilo člena se dopolni tako, da se glasi:
»Kolikor ne gre za kaznivo dejanje, se z denarno kaznijo do 200 dinarjev
kaznuje za prekršek zdravstveni delavec, ki ne da nujne zdravstvene pomoči
(7. člen).-«
Odklonitev zdravniške pomoči ima. lahko znake kaznivega dejanja po
določbi 204. člena kazenskega zakonika (Ur. 1. FLRJ, št. 30/59, 11/62 in 31/62
ter Ur. 1. SFRJ, št. 15/65), zaradi česar je treba določbo v prekršku formulirati
tako, da gre za prekršek le v primeru, če dejanje nima znakov kaznivega
dej anja.
K 65. členu: a) Besedilo 2. točke prvega odstavka.se spremeni tako,
da se med besedi »minimalnih« in »pogojih« vstavi beseda »tehničnih«.
b) Besedilo 3. točke se črta.
c) Besedilo 4. točke se spremeni tako, da se glasi:
»o prostorih in opremi za opravljanje zasebne zdravstvene prakse, o evidenci bolnikov ter o drugih tehničnih pogojih za opravljanje zasebne zdravstvene prakse (58. do 60. člen).«
Spremembe besedila 2. in 4. točke so potrebne glede na obseg pooblastil
za izdajo predpisov, ki se lahko dajo predstojniku republiškega upravnega
organa po določbi 197. člena republiške ustave.
Črtanje določbe 3. točke pa je potrebno zato, ker je določitev delovnih
področij zdravstvenih delavcev strokovna naloga, ki naj jo opravljajo zdravstveni centri, ne pa upravni organ.
K 67. členu: Določba tega člena po mnenju komisije ustvarja ne>jasnost. Ob njej bi bilo v praksi zelo težavno ugotavljati, katere določbe v
tem členu navedenih predpisov nasprotujejo določbam predlaganega zakona.
Zaradi tega bi morali biti v tem členu navedeni predpisi, ki v celoti ostanejo
v veljavi do izdaje novih predpisov oziroma strokovnih navodil, ter izrecno
naštete tiste določbe posameznih predpisov, ki še ostanejo oziroma mu ostanejo v veljavi do izdaje novih predpisov oziroma navodil.
Predstavnik Izvršnega sveta si je pridržal izjavo o predlaganih spremembah
in dopolnitvah k 1., 2., 26., 29., 37., 38., 39. in 45. členu, ostale predlagane
spremembe in dopolnitve pa je sprejel in so tako postale sestavni del zakonskega predloga. Glede pripomb komisije je izjavil, da jih bo predlagatelj še
proučil.
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog
zakona s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v skladu z ustavo in
s pravnim sistemom.
St.: 50-6/67
Ljubljana, 6. 4. 1967
Odbor za zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora ter odbor
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora
sta na skupni seji dne 6. aprila 1967 razpravljala in sklepala o predlogu zakona
o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji, ki ga je Skupščini predložil
Izvršni svet. Na skupni seji odborov so sodelovali tudi dr. Stjepan Bunta,
Matija Nadižar, dr. Boris Suštaršič in dr. Drago Plešivčnik, poslanci Socialnozdravstvenega zbora ter dr. Ruža Segedin, predsednik tega zbora.
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V načelni razpravi o predlogu zakona sta odbora poudarila, da sedanje
stanje na področju organizacije zdravstvene službe, številni pereči problemi
v zdravstvu in izvajanje družbene reforme nujno terjajo, da republika sprejme
nov zakon o organizaciji službe, ki bo zagotovil smotrnejšo organizacijo te
službe in s tem racionalnejšo potrošnjo na področju zdravstvenega varstva.
Vsi dosednji napori številnih činiteljev za rešitev osnovnih problemov na področju organizacije zdravstvene službe, da bi racionalizirali potrošnjo in zboljšali
organizacijo ter izvedli integracijo, so bili zaradi lokalističnih teženj in deformacij v samoupravljanju brezuspešni. Zato se je že dalj časa poudarjala potreba po čimprejšnjem sprejetju ustreznega zakona, čeprav je sistem zdravstvenega varstva in njegovega financiranja še v proučevanju.
Odbora sta ugotovila, da je predloženi zakon rezultat številnih razprav
v Skupščini SR Slovenije in skupščinah občin, strokovnih krogih in družbenopolitičnih organizacijah o konceptu organizacije zdravstvene službe ter da
glede ključnih vprašanj vsebuje pravilne rešitve.
Po mnenju odborov nov koncept organizacije zdravstvene službe zagotavlja
racionalno izkoriščanje kapacitet, kadrov in opreme, ustreznejšo delitev dela
in funkcionalno integracijo ter izboljšanje kvalitete dela zdravstvenih zavodov.
Po mnenju odborov je pravilno izhodišče, da se zdravstvena služba organizira v okviru močnih zdravstvenih zavodov. Zato je neobhodno potrebno, da
se določijo taki kriteriji za ustanovitev zdravstvenega doma, ki bodo to omogočili. Med predlaganimi kriteriji je zelo pomemben kriterij števila prebivalcev.
Temu vprašanju sta odbora posvetila posebno skrb, upoštevajoč, da je bila
tudi razprava na bazenskih posvetovanjih, osredotočena prav na to vprašanje.
Tudi na terenu je prevladalo stališče, da je treba z zakonom določiti ta
kriterij. Ostre kritike je bil deležen kriterij — 50 000 prebivalcev in obrazložitev
k predlogu zakona glede možne razporeditve zdravstvenih domov v Sloveniji.
Po vsestranski razpravi o tem vprašanju sta odbora sprejela stališče, da je
upoštevajoč, strokovna dognanja in geografske pogoje za našo republiko primeren cenzus 40 000 prebivalcev. Mnenje, naj bi ta cenzus sploh odpadel, ni
bilo deležno podpore.
Odbora sta pozitivno ocenila načelo verifikacije zdravstvenih zavodov in
uvedbe začasne oziroma prisilne uprave.
Status zdravstvenega centra je po mnenju odborov pravilno postavljen.
Izkušnje so pokazale, da dosedanja ureditev statusa zdravstvenega centra ne
ustreza in da mora imeti center kot strokovni organ zdravstvene službe in
družbeno-politične skupnosti ter strokovno svetovalni organ skupnosti zdravstvenega zavarovanja status pravne osebe. V predlogu zakona je prišlo jasno
do izraza, da je zdravstveni center strokovni organ, ki opravlja koordinacijske
in metodološke naloge. Naloge centrov so pravilno zasnovane, prav tako je
tudi pravilna razmejitev pristojnosti med republiškim in regionalnimi zdravstvenimi centri.
Prav je, da se z zakonom določa, da je klinični center najvišja strokovno
medicinska institucija zdravstvene službe, ki skrbi za enotno medicinsko doktrino in za njeno pravilno strokovno medicinsko usmerjenost in razvoj. Odbora
pa sta poudarla, da bi moral Izvršni svet čimprej pripraviti poseben zakon o
kliničnem centru.
V razpravi o zasebni zdravniški praksi je prevladalo mnenje, naj se s tem
zakonom reši tudi to vprašanje. Odbora pa sta bila soglasna, da je v interesu
zdravstvenega varstva občanov, da tudi v prihodnje razvijamo koncept javne
19«
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zdravstvene službe ter da ne odpiramo širših možnosti za razvoj zasebne zdravniške prakse.
Pri podrobni obravnavi predloga zakona sta odbora, upoštevajoč tudi
amandmaje zakonodajno-pravne komisije, sprejela naslednje amandmaje:
K 1. in 2. členu :
Odbora sta se strinjala s pripombo zakonodaj no-pravne komisije, da se
drugi odstavek 2. člena črta, prvi odstavek 2. člena pa naj se vsebinsko poveže
z drugim odstavkom 1. člena, pri tem pa naj se podrobno ne našteva, kaj obsega
organizacija zdravstvene službe po tem zakonu.
Predstavnik Izvršnega sveta se je s pripombo strinjal in bo naknadno
predložil novo formulacijo tega člena.
K 3. členu :
V prvem odstavku se v tretji vrsti črtajo besede »dispanzerji za medicino
dela,«.
Ni sprejemljiva rešitev, da bi dispanzerji za medicino dela obstajali kot
samostojni zdravstveni zavodi in tako imeli drugačen status kot vsi drugi
dispanzerji. Tudi medicina dela sodi v dejavnost zdravstvenega doma. Zdravstveno varstvo delavcev ne izvajajo le obratne ambulante oziroma dispanzerji
za medicino dela, temveč v pretežni meri zdravstveni domovi. Zato naj bo tudi
ta dispanzer le delovna enota zdravstvenega doma.
K 4. členu:
V tretji vrsti se beseda »socialnega« nadomesti z besedo »zdravstvenega«.
V peti vrsti se besede »z vzgojnimi zavodi« nadomestijo z besedami »učnovzgojnimi zavodi« in črtajo se besede »s sindikati«.
Novela temeljnega zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetov je uvedla
pojem skupnosti zdravstvenega zavarovanja, ker gre v bistvu za skupnosti
zdravstvenega ne pa socialnega zavarovanja. Tudi komunalne skupnosti socialnega zavarovanj a delavcev so v bistvu tudi skupnosti zdravstvenega zavarovanj a, prav s temi skupnostmi pa sodelujejo zdravstveni zavodi. Pri tem ista
odbora tudi upoštevala, da teze za nov sistem zdravstvenega zavarovanja predvidevajo skupnosti zdravstvenega zavarovanja.
Pod pojmom vzgojni zavod razumemo tudi. šole, s katerimi zdravstveni
zavodi tudi sodelujejo pri izvajanju zdravstvenega varstva. Zato je bila ta
dopolnitev potrebna.
.„
Ni potrebno posebej poudarjati sindikatov.
K 10. členu:
Drugi odstavek se spremeni tako,, da se glasi:
»Strokovno izobraževanje učencev in študentov se lahko organizira le v
zdravstvenih zavodih, ki izpolnjujejo pogoje, katere določi Republiški zdravstveni center.«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
V II. poglavju se v točki 2. naslov spremeni tako, da se glasi:
»Temeljne naloge in okvirna organizacija posameznih zdravstvenih zavodov«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
K 13. členu :
V prvem odstavku se v drugi vrsti med besedama »ambulantno« in »dispanzersko« vstavi beseda »in«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
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V drugem odstavku se v tretji in četrti vrsti črtajo besede »dispanzer za
medicino dela,«.
Ni potrebno kot delovno enoto posebej omenjati dispanzerja za medicino
dela, saj je že zajet med »dispanzerje«.
V peti vrsti se za besedo »službo« postavi vejica in črta beseda »za«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
K 14. č 1 e n u :
Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dispanzerji lahko upravljajo svoje naloge tudi za območja več zdravstvenih
domov; o tem sklenejo zainteresirani zdravstveni domovi ustrezne dogovore.«
Ni prav, da se posebej poudarjajo navedeni dispanzerji, čeprav predvsem
le-ti dandanes opravljajo naloge tudi za območja več zdravstvenih domov.
K 15. č 1 e n u :
V prvem odstavku se v peti vrsti besedilo »50 000 prebivalcev.« nadomesti
z besedilom »40 000 prebivalcev.«.
Prav je, da se kot kriterij za ustanovitev zdravstvenega doma določi tudi
število prebivalcev. Ta kriterij je za organizacijo zdravstvene službe izredno
pomemben, ker le^ta opravlja naloge izključno za občane. Ta kriterij je mednarodno priznan. V pogledu števila prebivalstva pa v strokovnem pogledu ni
bistvene razlike med 50 000 in 40 000 prebivalci. Upoštevajoč geografske pogoje
v Sloveniji in dejstvo, da je na nekaterih območjih, ki predstavljajo zaokroženo
celoto manj kot 50 000 prebivalcev, je pa neobhodno potreben zdravstveni dom,
sta odbora menila, da se uvede cenzus 50 000 prebivalcev.
Glede drugega odstavka sta bila odbora mnenja, da je treba jasneje določiti,
da je lahko v mestu le en zdravstveni dom, čeprav ima več kot 40 000 prebivalcev, ne more pa biti, če niso izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka. Predstavnik Izvršnega sveta bo naknadno predložil novo formulacijo drugega
odstavka.
K 16. č 1 e n u :
Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Nebolnišnični zdravstveni zavodi ne morejo imeti oddelkov za stacionarno
zdravljenje bolnikov.«
Sprememba je potrebna, ker dandanes že obstajajo pri nebolnišničnih
zdravstvenih zavodih oddelki za stacionarno zdravljenje bolnikov in bi po
dikciji predloga zakona lahko obstajali še naprej. Po mnenju odborov pa nebolnišnični zdravstveni zavodi ne bi smeh imeti takih oddelkov. Odbora sta
bila mnenja, da pa taka rešitev ne onemogoča bolnišnici, da v primeru potrebe
ustanovi dislocirani oddelek tudi pri nebolnišničnem zdravstvenem zavodu.
K 18. č 1 e n u :
Besedilo prvega stavka se črta.
V peti vrsti se črtajo besede »s prepisom popisa bolezni«.
Ni prav, da se z zakonom posebej poudarja pravica zdravnika, da obiskuje
svojega bolnika v bolnišnici. Tudi ni prav, da se z zakonom določa način
obveščanja zdravnika s strani bolnišnice.
K 21. i n 22. členu:
Sprememba je pogojena z amandmajem k 3. členu.
K 23. č 1 e n u :
Besedilo prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
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»Specialni zavodi in inštituti opravljajo naloge za potrebe več ali samo
določenih zdravstvenih dejavnosti ter na teh področjih izvajajo tudi raziskovalno in proučevalno delo.«
Ni umestno primeroma naštevati dejavnosti, za katere se ustanavljajo specialni zavodi in inštituti. Predlog zakona izhaja iz sedanjega stanja, kar pa ni
prav, saj bo razvoj pokazal, kakšni specialni zavodi in inštituti bodo še potrebni.
K 26. č 1 e n u :
Črta se besedilo tretjega odstavka. Sedanji četrti odstavek postane tretji.
Določba ne sodi v ta zakon, pač pa v zakon o Kliničnem centru.
K 27. č 1 e n u :
Besedilo »za mnenje klinični center.« se nadomesti z besedilom »za mnenje
ustrezni zavod kliničnega centra.«.
Dopolnitev je potrebna, ker klinični center sestavljajo različne samostojne
zdravstvene institucije, republiški zdravstveni center pa bo vprašal za mnenje
tisto zdravstveno institucijo, v katere delokrog sodi strokovno obravnavano
vprašanje.
K 29. čl e n u :
Besedilo prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Zdravstveni zavodi se ustanavljajo v skladu s programom razvoja mreže
zdravstvenih zavodov.«
Sprememba je redakcijskega značaja.
V drugem odstavku se v četrti vrsti črta besedilo »ali organ, ki ga pooblasti«.
V šesti vrsti se za besedo »centra« postavi pika in črta nadaljnje besedilo.
Po mnenju odborov mora tudi program razvoja mreže zdravstvenih zavodov
glede zdravstvenih zavodov, naštetih v prvih treh vrstah, sprejeti Skupščina
SR Slovenije in ne od nje pooblaščeni organ. Glede drugih zdravstvenih zavodov
pa prizadete občinske skupščine na območju regionalnega zdravstvenega centra.
Z besedilom, ki je črtano, bi posegli v samoupravne pravice občin.
K '31. č 1 en u :
V prvem odstavku se v tretji vrsti besedi »izpolnjuje več« nadomestita
z besedo »opravlja«, beseda »državni« se črta.
Sprememba je redakcijskega značaja.
V drugem odstavku se za besedama »začasna uprava« stavi podpičje, nadaljnje besedilo pa se nadomesti z besedilom »glede postopka se primerno
uporabljajo predpisi, ki veljajo za gospodarske organizacije,«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
K 34. č 1 e n u :
Besedilo prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Za direktorja zdravstvenega zavoda je lahko imenovan, kdor ima ustrezno
visoko izobrazbo, mora pa to izobrazbo dopolniti s spoznavanjem organizacije
zdravstvene službe.«
Glede na nov koncept organizacije zdravstvene službe, s katerim se uvajajo
močne zdravstvene institucije in glede na naloge direktorja take institucije sta
odbora menila, da predlagana rešitev ni sprejemljiva in da je direktor lahko
tudi oseba, ki nima visoke zdravstvene, pač pa drugo ustrezno visoko izobrazbo.
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K 37. č 1 e n u :
V prvem odstavku se v prvi vrsti beseda »organizacije« nadomesti z besedo
»organi«, v četrti vrsti pa se beseda »socialnega« nadomesti z besedo »zdravstvenega«.
Prva sprememba je potrebna, ker so zdravstveni centri organi, ne pa
organizacije zdravstvene službe, druga sprememba je v skladu z amandmajem
k 4. členu.
K 38. č 1 e n u :
Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge zdravstvenega centra opravljata svet zdravstvenega centra in
predsednik sveta zdravstvenega centra.«
Sprememba je potrebna, ker je zdravstveni center že sam organ zdravstvene
službe. S spremembo je tudi jasno določeno, kdo opravlja naloge centra.
V tretjem odstavku se črta besedilo zadnjega stavka.
Črtana določba je v nasprotju s samoupravnimi pravicami občin.
K 39. č 1 e n u :
Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet zdravstvenega centra sestavljajo zdravstveni delavci.
Z aktom o ustanovitvi zdravstvenega centra se določi število, sestavo in
mandatno dobo članov sveta zdravstvenega centra.
Predsednika in člane sveta republiškega zdravstvenega centra imenuje
Skupščina SR Slovenije, predsednika in člane sveta regionalnega zdravstvenega
centra pa sporazumno imenujejo skupščine občin, ki so ustanovile zdravstveni
center.«
Po mnenju odbora ni prav, da se že z zakonom določi število članov sveta
zdravstvenega centra. To vprašanje je treba rešiti z aktom o ustanovitvi.
K 40. č 1 e n u :
Besedilo druge alinee se črta.
Sprememba je potrebna, ker taka določba ni logična.
Za četrto alineo se doda nova alinea, ki se glasi:
»— daje zdravstvenim zavodom osnovne zdravstvene službe soglasje za
spremembo statusa in za začetek ali prenehanje opravljanja posameznih zdravstvenih dejavnosti ter daje mnenja k investicijskim programom za večja investicijska vlaganja;«
Dopolnitev je potrebna, ker je to ena od pomembnih nalog regionalnega
zdravstvenega centra in to nalogo zdravstveni centri že sedaj opravljajo.
V deseti alinei se beseda »socialnega« nadomesti z besedo »zdravstvenega«.
Besedilo enajste alinee se spremeni tako, da se glasi:
»— pripravlja in obravnava s skupnostmi zdravstvenega zavarovanja
osnove za financiranje zdravstvenega varstva in jim daje mnenja o delovnih
načrtih zdravstvenega zavoda;«
Sprememba je potrebna, ker bi bila sicer določba v nasprotju z veljavnimi
predpisi.
Besedilo dvanajste alinee se črta.
■ *
Z ustanovitvijo močnejših zdravstvenih zavodov bodo to nalogo lahko
opravljali zavodi sami.
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K 41. č 1 e n u :
V osmi alinei se za besedo »zavodov« stavi pika, nadaljnje besedilo pa se

črta.
Črtana določba je smiselno že zajeta v predhodnem besedilu te alinee.
Besedilo devete alinee se spremeni tako, da se glasi:
»—- daje bolnišnicam, specialnim zavodom in inštitutom ter naravnim zdraviliščem soglasje za spremembo statusa in za začetek ali prenehanje opravljanja
posameznih zdravstvenih dejavnosti ter daje mnenje k investicijskim programom za večja investicijska vlaganja;«.
Republiški zdravstveni center lahko opravlja to nalogo le v pogledu navedenih zdravstvenih zavodov.
Besedilo dvanajste alinee se spremeni tako, da se glasi:
»— obravnava vprašanja skladnosti izobraževanja zdravstvenih delavcev
v zdravstvenih šolah in na medicinski fakulteti s potrebami zdravstvene službe
ter jim daje v ta namen svoje mnenje glede potrebe po izobraževanju glede
učnih načrtov in predmetnikov;«
Sprememba je redakcijskega značaja.
Besedilo petnajste alinee se dopolni tako, da se črta podpičje in doda
besedilo »in organizacije zdravstvene službe;«.
Dopolnitev je potrebna, ker je tudi obravnavanje predpisov s področja
organizacije zdravstvene službe naloga tega centra.
Besedilo šestnajste alinee se črta kot nepotrebno.
K 45. členu :
Besedilo drugega odstavka se črta.
S tako določbo se posega v samoupravne pravice občin.
Za 47. členom se doda nov 47. a člen, ki se glasi:
»Materialna sredstva za delo zdravstvenih centrov zagotavljajo družbenopolitične skupnosti. Z aktom o ustanovitvi centra se določi način zagotovitve
sredstev.«
Dopolnitev je potrebna, ker je treba že s tem zakonom določiti načelo za
financiranje zdravstvenih centrov.
K 48. č 1 e n u :
V prvem odstavku se besedilo »svoj letni delovni program,« nadomesti
z besedilom »delovni načrt,«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
K 49. členu :
V drugem odstavku se v prvi in drugi vrsti črta besedilo »in zdravstvenih
delavcev«.
Sprememba je potrebna, ker je poudarek na strokovnosti dela zdravstvenih
zavodov.
K 50. č 1 e n u :
V tretjem odstavku se črta besedilo »v dispanzerjih za medicino dela«.
Sprememba je potrebna, ker dispanzer za medicino dela ni samostojen
zavod.
K 51. č 1 e n u :
V prvem odstavku se v prvi in drugi vrsti besedilo »Skupnosti socialnega
zavarovanja in zavodi za socialno zavarovanje,« nadomesti z besedilom »Skupnosti zdravstvenega zavarovanja,«.
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Ne kaže posebej poudarjati zavoda , za socialno zavarovanje, ki opravlja
naloge za skupnosti zdravstvenega zavarovanja.
Za 55. členom se dodajo naslednji novi členi:
55. a člen:
Zdravniki in drugi zdravstveni delavci so pri svojem strokovnem delu,
vsak na svojem delovnem področju, samostojni in neodvisni in opravljajo strokovne naloge zdravstvenega varstva po načelih medicinskih in drugih znanosti.
Pri zdravstvenem varstvu uporabljajo zdravstveni delavci v kar največji
meri svoje strokovne zmožnosti in so odgovorni za svoje strokovno delo.
55. b člen:
Pri zdravstvenem varstvu so zdravstveni delavci dolžni spoštovati človeško
osebnost in ravnati skladno z etičnimi načeli zdravstvenih delavcev in z družbenimi normami, ki so izraz socialističnih družbenih odnosov.
Etična načela zdravstvenih delavcev določa Zveza zdravniških društev Jugoslavije v sodelovanju z zvezami drugih društev zdravstvenih delavcev Jugoslavije.
55. c člen:
Pri skupnem delu so zdravstveni delavci enakopravni, pri tem pa se ravnajo po navodilih zdravnika oziroma zdravstvenega delavca, ki delo vodi.
Dolžnost zdravstvenih delavcev je, da prenašajo svoja strokovna znanja
in izkušnje na svoje sodelavce in druge zdravstvene delavce.
55. č člen:
Zdravniki in drugi zdravstveni delavci so dolžni varovati poklicno tajnost.
Zdravstveni delavec more biti odvezan varovanja poklicne tajnosti samo
pod pogoji, ki jih predpisuje zakon.
Osnovne pravice in dolžnosti zdravstvenih delavcev, določene s splošnim
zakonom, morajo biti zajete tudi v republiškem zakonu.
K 56. členu :
Besedilo tega člena se črta, ker je po vsebini že zajeto v 55. b členu.
K 58.—60. členu :
Odbora sta se strinjala s pripombami zakonodajno-pravne komisije. Predstavnik Izvršnega sveta bo pripombe proučil in predlagal ustrezne formulacije.
K 65. č 1 e n u :
Besedilo 3. točke se kot nepotrebno črta.
Predstavnik Izvršnega sveta si je pridržal pravico o amandmajih.
Odbora bosta še razpravljala o amandmajih, ki jih bo na podlagi pripomb
odborov in zakonodajno-pravne komisije dal predlagatelj predloga zakona.
Za poročevalca na seji Republiškega zbora je bil določen poslanec Mirko
Remec, na seji Socialno-zdravstvenega zbora pa poslanec dr. Zmago Slokan.
Št.: 50-6/67
Ljubljana, 6. 4. 1967
Odbor za zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora je na seji dne
12. aprila 1967 razpravljal o amandmajih predlagatelja zakonskega predloga,
zakpnodajnorpravne komisije in odbora za proučevanje zakonskih in drugih
predlogov Socialno-zdravstvenega zbora k predlogu zakona o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji ter stališča predlagatelja zakonskega predloga
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k amandmajem, ki sta jih k predlogu zakona sprejela odbor za zdravstvo in
socialno politiko Republiškega zbora in odbor za proučevanje zakonskih in
drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora na skupni seji 6. aprila 1967.
V težnji, da bi predlog zakona vseboval najboljše rešitve v pogledu organizacije zdravstvene službe, so bila na pobudo Skupščine SR Slovenije organizirana bazenska posvetovanja o predlogu zakona. Bazenska posvetovanja so bila
v dneh od 4. do 8. aprila 1967 v Novem mestu, Celju, Murski Soboti, Ravnah
na Koroškem, Mariboru, Novi Gorici, Kranju, Ljubljani in Kopru za območja
navedenih komunalnih skupnosti. Posvetovanj so se udeležili: poslanci Republiškega in Socialno-zdravstvenega zbora, predstavniki občinskih skupščin,
zdravstvenih centrov, SZDL in sindikatov ter drugi javni delavci.
Na vseh posvetovanjih je bilo zavzeto enotno stališče, da je sprejetje zakona nujno, ker bo le na tej osnovi možno zagotoviti smotrnejšo organizacijo
zdravstvene službe in s tem tudi racionalnejšo potrošnjo na področju zdravstvenega varstva. Udeleženci posvetovanja so se strinjali z osnovnimi načeli
predloga zakona. Posebna pozornost je bila posvečena naslednjim vprašanjem:
vrste samostojnih zdravstvenih zavodov, kriteriji za ustanovitev zdravstvenega
doma, status in naloga zdravstvenih centrov.
Pri obravnavi amandmajev in stališč je odbor upošteval mnenja, predloge in stališča izražena na bazenskih posvetovanjih o predlogu zakona.
Predstavnik Izvršnega sveta je odbor seznanil, da je Izvršni svet sprejel
vse amandmaje uvodoma omenjenih odborov razen amandmajev:
— k 15. členu predloga zakona, po katerem naj bo cenzus za ustanovitev
zdravstvenega doma 40 000 ne pa 50 000 prebivalcev;
— k 40. členu, po katerem regionalni zdravstveni center daje zdravstvenim
zavodom osnovne zdravstvene službe soglasje za spremembo statusa in za
začetek ali prenehanje opravljanja posameznih zdravstvenih dejavnosti ter
daje mnenje k investicijskim programom za večja investicijska vlaganja in
— k 4.1. členu, po katerem republiški zdravstveni center daje le bolnišnicam, specialnim zavodom in inštitutom ter zdraviliščem soglasje za spremembo
statusa in za začetek ali prenehanje opravljanja posameznih zdravstvenih dejavnosti ter mnenje k investicijskim programom za večja investicijska vlaganja.
Glede na pripombe zakonodajno-pravne komisije in uvodoma omenjenih
odborov k nekaterim določbam predloga zakona je Izvršni svet predlagal naslednje amandmaje:
K 1. členu : Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Organizacija zdravstvene službe po tem zakonu obsega celotnost vseh
zdravstvenih zavodov, ki po svojih organiziranih kadrovskih in materialnih
zmogljivostih opravljajo zdravstvene dejavnosti z namenom, da z uporabo
medicinske znanosti zagotavljajo varstvo, izboljšanje in ohranitev zdravja.«
K 2. č 1 e n u : Besedilo tega člena se črta.
K 15. členu : V drugem odstavku se črtata besedi »ali občin«.
K 59. členu: Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»Dovoljenje za zasebno zdravstveno prakso se lahko izda zdravstvenemu
osebju iz prejšnjega člena, če po splošnih predpisih izpolnjuje pogoje za samostojno strokovno delo v zdravstveni službi.«
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
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Sedanjemu tretjemu odstavku, ki postane četrti odstavek, se na koncu
doda: »glede krajevne potrebe po zasebni zdravstveni praksi, za katero je
zdravstveni delavec zaprosil. Dovoljenje se izda po prostem preudarku upravnega organa.«
K 66. členu : Doda se nova, 5. točka, ki se glasi:
»5. odlok o določitvi organizacij, organov in zavodov, ki lahko ustanavljajo določene vrste zdravstvenih zavodov za čiane svojih delovnih kolektivov
in za izvrševanje svojih nalog (Ur. 1. LRS, št. 32-218/62).«
K 67. členu : Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dokler ne bodo izdani predpisi oziroma strokovna navodila za izvrševanje
tega zakona, ostanejo v veljavi:
1. uredba o mrliški pregledni službi (Uradni list LRS, št. 11-79/48), razen
2., 7., 9, in 28. člena ter strokovna navodila za opravljanje mrliškega pregleda
(Uradni list LRS, št. 11-86/48);
2. odredba o obveznem zdravljenju tuberkuloznih bolnikov (Uradni list
LRS, št. 16-75/56), razen 6. točke;
3. odredba o načinu obveznega priglašanja in o ukrepih za preprečevanje
obolenj zaradi zastrupitve z živih (Uradni list LRS, št. 23-127/52), razen določb
pod a), b), c) in č) iz prvega odstavka I. točke;
4. pravilnik o vrsti in dobi zdravstvene prakse, ki je potrebna za opravljanje zasebne zdravstvene prakse, o minimalni opremi in o seznamu bolnikov,
ki ga mora voditi osebje v zasebni zdravstveni praksi (Uradni list LRS, št.
11-46/59), razen. 1. in 2. člena, drugega odstavka 7. člena in 11. člena;
5. navodilo za izvrševanje zakona o zasebni zdravstveni praksi v Ljudski
republiki Sloveniji (Uradni list LRS, št. 11-50/59), razen 4., 6., 9. in 11. točke;
6. pravilnik o minimalnih pogojih za ureditev in delo naravnih zdravilišč
(Uradni list LRS, št. 23-156/62);
7. pravilnik o minimalnih pogojih za ureditev in delo obratnih ambulant
(Uradni list SRS. št. 11-103/63);
8. pravilnik o minimalnih pogojih za ureditev in delo reševalnih pdstaj
(Uradni list SRS, št. 23-217/63 in št. 38-303/63);
9. pravilnik o izdajanju zdravniških spričeval in potrdil (Uradni list SRS,
št. 28-296/65 in št. 41-206/66);
10. odredba o prijavi in kontroli rakavih bolnikov (Uradni list SRS, št.
4-36/66).«
Odbor se je strinjal z amandmaji predlagatelja k 1. in 2. členu, k drugemu
odstavku 15. člena, k 59., 66. in 67. členu predloga zakona, ker so v skladu
s pripombami, ki sta jih dala odbora oziroma zakonodajno-pravna komisija.
Odbor pa je vztrajal pri amandmaju k prvemu odstavku 16. člena, da se
cenzus števila prebivalstva zniža od 50 000 na 40 000. Odbor je ponovno poudaril,
da je .pri določitvi kriterija števila prebivalcev, ki je pomemben, treba upoštevati tudi geografske specifičnosti Slovenije. Tako stališče je prevladalo tudi
na bazenskih posvetovanjih. Dejstvo namreč je, da nekatera območja, ki sicer
nimajo 50 000 prebivalcev, predstavljajo v zdravstvenem pogledu zaokroženo
celoto, ki bi morala imeti lasten zdravstveni dom. Kot tipičen primer takega
območja je bilo navedeno Zasavje (Trbovlje, Hrastnik in Zagorje), za katero
obstajajo enotna mnenja o potrebi samostojnega zdravstvenega doma. Nadalje
je odbor upošteval, da v strokovnem pogledu ni bistvene razlike med obema
cenzusoma.
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Odbor se ni strinjal s stališčem predlagatelja, da bi tudi glede osnovne
zdravstvene službe republiški zdravstveni center dajal soglasje za spremembo
statusa in dejavnosti zdravstvenih zavodov. Zato je deloma vztrajal pri tozadevnih amandmajih k 40. in 41. členu predloga zakona. Ni namreč logično,
da regionalni zdravstveni center, ki po 28. členu predloga zakona daje mnenje
za ustanovitev zdravstvenega zavoda, pripravlja program zdravstvenega varstva
in program razvoja mreže zdravstvenih zavodov osnovne zdravstvene službe
(2. in 3. alinea 40. člena) ne bi mogel dajati soglasja za spremembo statusa
in za začetek ali prenehanje posameznih zdravstvenih dejavnosti. Odbor je
nadalje upošteval, da je bila to že doslej ena pomembnih nalog regionalnih
zdravstvenih centrov in da je glede na obstoječe pogoje nujno, da regionalni
zdravstveni centri to nalogo še vnaprej opravljajo. Tudi ni mogoče pričakovati,
da bi republiški zdravstveni center v danih razmerah na področju zdravstva
poleg številnih drugih nalog lahko uspešno opravljal tudi to nalogo. V pogledu dajanja mnenja k investicijskim programom za večja investicijska vlaganja pa se je odbor pri ponovni presoji tega vprašanja strinjal s predlagateljem, da je to le v pristojnosti republiškega zdravstvenega centra. Glede na
tako stališče je odbor sprejel naslednje besedilo nove alinee, ki se doda za
četrto alineo 40. člena predloga zakona:
»— daje zdravstvenim zavodom osnovne zdravstvene službe soglasje za
spremembo statusa in za začetek ali prenehanje opravljanja posameznih zdravstvenih dejavnosti;«.
Besedilo devete alinee 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»— daje soglasje za spremembo statusa in za začetek ali prenehanje opravljanja posameznih zdravstvenih dejavnosti bolnišnic, specialnih zavodov in
inštitutov ter naravnih zdravilišč in daje mnenje k investicijskim programom
za večja investicijska vlaganja;«.
Odbor je obravnaval tudi naslednje amandmaje zakonodajno-pravne
komisije:
K 61. členu: Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kolikor ne gre za kaznivo dejanje, se z denarno kaznijo do 200 dinarjev
kaznuje za prekršek zdravstveni delavec, ki ne da nujne zdravstvene pomoči
(7. člen).«
Odbor se je z amandmajem strinjal iz razlogov, navedenih v poročilu
zakonodajno-pravne komisije.
K 65. členu: Upoštevajoč amandma zakonodajno-pravne komisije k
2. točki prvega odstavka je odbor predlagal, da se besedilo 2. točke spremeni
tako, da se glasi:
»2. o minimalnih strokovnih in tehničnih pogojih za delo zdravstvenih
zavodov na predlog republiškega zdravstvenega centra;«.
Ker že predlog zakona sam neposredno podrobneje določa funkcije zdravstvenih zavodov zadostuje, da republiški sekretar predpiše minimalne strokovne in tehnične pogoje za delo zdravstvenih zavodov, da bi lahko le-ti svoje
funkcije izpolnjevali.
Upoštevajoč amandma zakonodajno-pravne komisije je odbor predlagal,
da se besedilo 4. točke spremeni tako, da se glasi:
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»4. o prostorih in opremi za opravljanje zasebne zdravstvene praksa, o
evidenci bolnikov ter o drugih strokovnih in tehničnih pogojih za topra vijanje
zasebne zdravstvene prakse;«.
Sprememba je potrebna, ker je tudi glede opravljanja zasebne zdravstvene
prakse treba predpisati ne le tehnične, temveč tudi druge strokovne pogoje.
Odbor je obravnaval tudi naslednje amandmaje odbora za proučevanje
zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora, ki jih je ta sprejel
na seji dne 10. aprila 1967.
K 9. členu: V prvem odstavku v tretji vrsti se črtata besedi »lekarniško službo,«.
K 13. č 1 e n u : V drugem odstavku se v peti vrsti črtata besedi »lekarniško službo,«.
Odbor se je z navedenima amandmajema strinjal.
Na posvetovanju v Kranju je bilo opozorjeno, da predlog zakona v pogledu organizacije lekarniške službe ne vsebuje zadovoljive rešitve. Predlog
zakona predvideva, da je lahko lekarna samostojen zdravstveni zavod (13. člen),
oziroma bolnišnice (16. člen). Odbor se je strinjal s stališčem, da je lekarniška
služba strokovno samostojna služba, ki mora biti organizirana v okviru samostojnih zdravstvenih zavodov. Pri tem je tudi upošteval, da je tak koncept
v praksi že realiziran, saj v Sloveniji ni lekarne, ki ne bi bila samostojen
zdravstveni zavod, temveč le enota zdravstvenega doma. Izjema so le bolnišnične lekarne, kar pa je glede na specifičnost njihovih nalog utemeljeno.
Tudi v drugih državah je lekarniška služba organizirana v okviru samostojnih
zavodov. Lekarna pa lahko ustanovi v sporazumu z zdravstvenim domom lekarniško postajo oziroma depo zdravil v zdravstvenem domu kot svojo delovno
enoto.
Predstavnik Izvršnega sveta se je strinjal z amandmajem k 9. in 13. členu.
Odbor je obravnaval tudi naslednji amandma odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora:
K 19. členu : V prvem odstavku se v sedmi vrsti besedilo »industrijske,
živilske, šolske in mentalne bigiene;« nadomesti z besedilom »šolske in mentalne
higiene dela in prehrane;«.
Odbor se je z amandmajem strinjal, ker je sprememba potrebna, sicer
bi se omejilo delovno področje zavodov za zdravstveno varstvo.
Predstavnik Izvršnega sveta je amandma sprejel.
Pri ponovni obravnavi 41. člena, 12. alinee je odbor upoštevajoč
amandma zakonodajno-pravne komisije in svoj amandma sprejel naslednje
končno besedilo te alinee:
»— obravnava vprašanja skladnosti izobraževanja zdravstvenih delavcev
v zdravstvenih šolah in na medicinski fakulteti s potrebami zdravstvene službe
ter daje svoje mnenje glede potrebe po izobraževanju, glede učnih načrtov
in predmetnikov.«
Sprememba je redakcijskega značaja.
Predstavnik Izvršnega Sveta je amandma sprejel.
Glede na vlogo Društva zobozdravstvenih delavcev Slovenije je odbor
ponovno obravnaval 58. člen predloga zakona in predlagal naslednji
amandma:
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K 58. členu : V drugi, vrsti se beseda »zobozdravniki« nadomesti z besedama »zobni terapevti«.
Sprememba je potrebna, ker tudi v javni zdravstveni službi izenačujemo
pravico in vlogo zobozdravnikov, stomatologov in dentistov, ki jih imenujemo
s skupnim nazivom »zobni terapevti«. V nasprotnem primeru bi delali diskriminacijo med zobozdravniki oziroma stomatologi in dentisti.
Predstavnik Izvršnega sveta se je z amandmaji k 65. in 58. členu strinjal.
Glede na izjavo predstavnika Izvršnega sveta, da predlagatelj zakonskega
predloga tudi ni sprejel drugega odstavka 55. b člena, z utemeljitvijo, da ne
sodi v republiški zakon, se je odbor strinjal s predlagateljem, da se črta drugi
odstavek 55. b člena.
Odbor predlaga, da Republiški zbor sprejme predlog zakona z amandmaji,
navedenimi v obeh poročilih odbora.
Št.: 50-6/67
Ljubljana, 12. 4. 1967
Odbor za zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora ter odbor za
proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora sta na
skupni seji dne 20. aprila 1967 obravnavala prečiščeno besedilo* predloga
zakona o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji, ki ga je Skupščini
predložil Izvršni svet.
Odbora sta ugotovila, da prečiščeno besedilo zakonskega predloga vsebuje
vse bistvene amandmaje obeh odborov, razen amandmajev v zvezi s pristojnostjo regionalnega oziroma republiškega zdravstvenega centra; vsebuje tudi
amandmaje redakcijskega značaja. Nadalje sta ugotovila, da prečiščeno besedilo
vsebuje tudi nekatere nove amandmaje predlagatelja. S temi amandmaji sta
se odbora strinjala.
Glede na to sta se odbora strinjala s prečiščenim besedilom predloga zakona razen z naslednjimi določbami posameznih členov in zato sprejela naslednje amandmaje:
K 8. členu:
Besedilo drugega odstavka se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»S splošnimi akti drugih zdravstvenih zavodov se lahko določi, da imajo
tudi ti zdravstveni zavodi ali njihove posamezne zdravstvene delovne enote
organizirano nepretrgano zdravstveno službo.«
Sprememba je redakcijskega značaja.
K 21. č 1 e n u :
V tretji vrsti tretjega odstavka se med besedi »oddelek« in »fizioterapijo«
vstavi vejica.
Sprememba je redakcijskega značaja.
K 31. č 1 e n u :
a) V prvem odstavku se črta besedilo »mora pa to izobrazbo dopolniti s
poznavanjem organizacije zdravstvene službe«.
* Prečiščeno besedilo predloga zakona je predložil Izvršni svet po prvih obravnavah v odborih skupščine dne 12. aprila 1967. ■
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b) Doda se nov tretji odstavek z besedilom:
»Oseba, ki je imenovana za direktorja, mora svojo izobrazbo dopolniti
s poznavanjem organizacije zdravstvene službe.«
Sprememba je redakcijskega značaja.
K 37. č 1 e n u :
Za tretjo alineo se doda nova alinea z naslednjim besedilom:
»— daje zdravstvenim domovom in lekarnam soglasje za začetek ali prenehanje opravljanja posameznih zdravstvenih dejavnosti;«.
Sprememba je potrebna, ker so regionalni zdravstveni centri že doslej
opravljali to nalogo, imajo pa po tem zakonu še pomembnejše naloge glede
zdravstvenih domov in lekarn (dajanje mnenja za ustanovitev zdravstvenega
zavoda, pripravljanje programa zdravstvenega varstva in programa razvoja
mreže zdravstvenih zavodov osnovne zdravstvene službe).
K 38. členu :
Besedilo devete alinee se nadomesti z naslednjima alineama:
»— daje soglasje za spremembo statusa zdravstvenih zavodov in mnenje
k investicijskim programom za večja investicijska vlaganja;
— daje zdravstvenim zavodom razen zdravstvenim domovom in lekarnam
soglasje za začetek ali prenehanje opravljanja posameznih zdravstvenih dejavnosti;«.
Sprememba je potrebna zaradi spremembe v 37. členu.
V deseti alinei se beseda »upravičenost« nadomesti z besedo »potrebnost«.
Sprememba je potrebna, ker zdravstveni center ne more ugotavljati upravičenosti, temveč le potrebnost obstoja posameznih zdravstvenih zavodov. O
upravičenosti obstoja zdravstvenega zavoda lahko presoja le družbeno-politična
skupnost.
K 45. členu :
V drugi vrsti drugega odstavka se pred besede »odnose do zavoda« vstavi
besedilo »v skladu s pogodbo«.
Urejanje odnosov z zavodom, ki opravlja za center strokovno-operativne
in administrativne naloge, je prvenstveno stvar pogodbe med centrom in zadevnim zavodom in šele na tej osnovi tudi stvar poslovnika.
K 59. č 1 e n u :
Besedilo v oklepaju se črta kot nepotrebno.
Sprememba je redakcijskega značaja.
K 60. č 1 e n u :
V tretji vrsti drugega odstavka se beseda »pogojev« popravi tako, da se
pravilno glasi »pogoje«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
K 66. č 1 e n u :
V prvem odstavku se v 2. točki besedi »na predlog« nadomestita z besedilom »potem ko dobi mnenje«.
Sprememba je potrebna, ker bi bil sicer republiški sekretar v celoti vezan
na predlog republiškega zdravstvenega centra.
Predstavnik Izvršnega sveta se je strinjal s predlaganimi spremembami
in dopolnitvami k naslednjim členom: 8, 21, 31, deseti alinei 38. člena, 45, 59,
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60 in 66. Pridržal pa si je izjavo glede amandmaja k 37. členu in k deveti
alinei 38. člena.
Odbora predlagata pristojnima zboroma, da sprejmeta predlog zakona
s predlaganimi amandmaji.
Št.: 50-6/67
Ljubljana, 20. 4. 1967
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije je na seji dne 10. aprila 1967 razpravljal
o amandmajih predlagatelja k predlogu zakona o organizaciji zdravstvene
službe v SR Sloveniji in o stališčih predlagatelja k amandmajem, ki sta jih
k omenjenemu zakonskemu predlogu sprejela odbor za zdravstvo in socialno
politiko Republiškega zbora ter odbor za proučevanje zakonskih in drugih
predlogov Socialno-zdravstvenega zbora.
Predstavnik Izvršnega sveta je izjavil, da je Izvršni svet sprejel vse amandmaje uvodoma omenjenih odborov razen amandmajev:
— k 15. členu predloga zakona, po katerem naj bo cenzus za ustanovitev
zdravstvenega doma 40 000, ne pa 50 000 prebivalcev;
— k 40. členu, po katerem regionalni zdravstveni center daje zdravstvenim zavodom osnovne zdravstvene službe soglasje za spremembo statusa in
za začetek ali prenehanje opravljanja posameznih zdravstvenih dejavnosti ter
daje mnenje k investicijskim programom za večja investicijska vlaganja in
— k 41. členu, po katerem republiški zdravstveni center daje le bolnišnicam, specialnim zavodom in inštitutom ter zdraviliščem soglasje za spremembo
statusa in začetek ah prenehanje opravljanja posameznih zdravstvenih dejavnosti ter mnenje k investicijskim programom za večja investicijska vlaganja.
Glede na pripombe zakonodajno-pravne komisije in uvodoma omenjenih
odborov k nekaterim določbam predloga zakona je Izvršni svet predlagal
naslednje amandmaje:
K 1. č 1 e n u :
Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Organizacija zdravstvene službe po tem zakonu obsega celotnost vseh
zdravstvenih zavodov, ki po svojih organiziranih kadrovskih in materialnih
zmogljivostih opravljajo zdravstvene dejavnosti z namenom, da z uporabo
medicinske znanosti zagotavljajo varstvo, izboljšanje in ohranitev zdravja.«
K 2. č 1 e n u :
Besedilo tega člena se črta.
K 15. členu :
V drugem odstavku se črtata besedi »ali občin«.
K 59. členu :
Za, prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Dovoljenje za zasebno zdravstveno prakso se lahko izda zdravstvenemu
osebju iz prejšnjega člena, če po splošnih predpisih izpolnjuje pogoje za samostojno strokovno delo v zdravstveni službi.«
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
Sedanjemu tretjemu odstavku, ki postane četrti odstavek, se na koncu
doda: »glede krajevne potrebe po zasebni zdravstveni' praksi, za katero je

Priloge

305

zdravstveni' delavec zaprosil. Dovoljenje se izda po prostem preudarku upravnega organa«:
K 66. č 1 e n u :
Doda se nova, 5. točka, ki se glasi:
»5. odlok o določitvi organizacij, organov in zavodov, ki lahko ustanavljajo
določene vrste zdravstvenih zavodov za člane svojih delovnih kolektivov in
za izvrševanje svojih nalog (Ur. 1. LRS, št. 32-218/62).«
K 67. členu :
; Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi:
'
»Dokler ne bodo izdani predpisi oziroma strokovna navodila za izvrševanje
tega zakona, ostanejo v veljati:
1. uredba o mrliški pregledni službi (Uradni list LRS, št. 11-78/48), razen,
2., 7., 9. in 28. člena ter strokovna navodila za opravljanje mrliškega pregleda
(Uradni list LRS, št. 11-86/48);
2. odredba o obveznem zdravljenju tuberkuloznih bolnikov (Uradni list
LRS, št. 16-75/56), razen ,6. točke;
3. odredba o. načinu obveznega priglašan j a in o ukrepih za preprečevanje
obolenj zaradi zastrupitve z živili (Uradni list LRS, št. 23-127/52), razen določb
pod a), b), c) in č) iz prvega odstavka 1. točke;
4. pravilnik o vrsti in dobi zdravstvene prakse, ki je potrebna za opravljanje zasebne zdravstvene prakse, o minimalni opremi in o seznamu bolnikov,
ki ga mora voditi osebje v zasebni zdravstveni praksi (Uradni list LRS,
št. 11-46/59), razen 1. in 2. člena, drugega odstavka 7. člena in 11. člena;
5. navodilo za izvrševanje zakona o zasebni zdravstveni praksi v Ljudski
republiki Sloveniji (Uradni list LRS, št. 11-50/59), razen 4., 6., 9. in 11. točke;
6. pravilnik o minimalnih pogojih za'ureditev in delo naravnih zdravilišč (Uradni list LRS, št. 23-156/62);
7. pravilnik o minimalnih pogojih za ureditev in delo, obratnih ambulant
(Uradni list SRS, št. 11-103/63) ; .
8. pravilnik o minimalnih pogojih za ureditev , in delo reševalnih postaj
(Uradni list SRS, št. 23-217/63 in št. 38-303/63);
9. pravilnik o izdajanju zdravniških spričeval in potrdil (Uradni list SRS,
št. 28-296/65 in št. 41-206/66);
10. odredba o prijavi in kontroli rakavih bolnikov (Uradni list SRS,
št. 4-36/66).«
Odbor se je strinjal z amandmaji predlagatelja k 1. in 2. členu, k drugemu ods-tavku 15. člena, k 59., 66. in 67. členu predloga zakona, ker so v skladu
s pripombami, ki sta jih dala odbora oziroma zakonodajno-pravna komisija.
Odbor pa je vztrajal pri amandmaju k prvemu odstavku 15. člena, da
se cenzus števila prebivalstva zniža od 50 000 na 40 000. Odbor je ponovno
poudaril, da je pri določitvi kriterija števila prebivalcev, ki je pomemben,
treba upoštevati geografske specifičnosti Slovenije. Dejstvo je, da nekatera
območja, ki sicer nimajo 50 000 prebivalcev, predstavljajo v zdravstvenem pogledu zaokroženo celoto, .in bi morala, imeti lasten zdravstveni dom. Tako stališče je prevladalo tudi na bazenskih posvetovanjih. Kot tipičen primer.takega
območja je bilo navedeno Zasavje (Trbovlje, Hrastnik in Zagorje), glede.katerega obstoje enotna mnenja o potrebi sarriostojnega, zdravstvenega, doma.
Nadalje je odbor upošteval, da v strokovnem pogledu ni bistvenih razlik med
obema cenzusoma.
20
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Odbor se ni strinjal s stališčem predlagatelja, da bi tudi glede osnovne
zdravstvene službe republiški zdravstveni center dajal soglasje za spremembo
statusa in dejavnosti zdravstvenih zavodov. Zato je deloma vztrajal pri tozadevnih amandmajih k 40. in 41. členu predloga zakona. Ni namreč logično,
da regionalni zdravstveni center, ki po 28. členu predloga zakona daje mnenje
za ustanovitev zdravstvenega zavoda, pripravlja program zdravstvenega varstva in program razvoja mreže zdravstvenih zavodov osnovne zdravstvene službe
(2. in 3. alinea 40. člena) ne bi mogel dajati soglasja za spremembo statusa
in za začetek ali prenehanje posameznih zdravstvenih dejavnosti. Odbor je
nadalje upošteval, da je bila to že doslej ena pomembnih nalog regionalnih
zdravstvenih centrov in da je glede na obstoječe pogoje nujno, da regionalni
zdravstveni centri to nalogo še vnaprej opravljajo. Tudi ni mogoče pričakovati,
da bi republiški zdravstveni center v danih razmerah na področju zdravstva
poleg številnih svojih nalog lahko uspešno opravljal tudi to nalogo. V pogledu
dajanja mnenja k investicijskim programom za večja investicijska vlaganja
pa se je odbor pri ponovni presoji tega vprašanja strinjal s predlagateljem,
da je to le v pristojnosti republiškega zdravstvenega centra. Glede na tako
stališče je odbor sprejel naslednje končno besedilo nove alinee, ki se doda
za četrto alineo 40. člena predloga zakona:
»— daje zdravstvenim zavodom osnovne zdravstvene službe soglasje za
spremembo statusa in za začetek ah prenehanje opravljanja posameznih zdravstvenih dejavnosti;-«.
Besedilo devete alinee 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»— daje soglasje za spremembo statusa in za začetek ah prenehanje opravljanja posameznih zdravstvenih dejavnosti bolnišnic, specialnih zavodov in
inštitutov ter naravnih zdravilišč in daje mnenje k investicijskim programom
za večja investicijska vlaganja;«.
K 61. členu :
Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kolikor ne gre za kaznivo dejanje, se z denarno kaznijo do 200 dinarjev
kaznuje za prekršek zdravstveni delavec, ki ne da nujne zdravstvene pomoči
(7. člen).«
Odbor se je z amandmajem strinjal iz razlogov, navedenih v poročilu
zakonodajno-pravne komisije.
K 65. č 1 e n u :
Odbor se ni strinjal z amandmajem k 2. točki prvega odstavka, po katerem
se med besedi »minimalnih« in »pogojih« vstavi beseda »tehničnih«. Ker
je verifikacija zdravstvenih zavodov izrednega pomena, je treba s predpisom
določiti ne le minimalne tehnične pogoje, temveč tudi druge pogoje za delo
zdravstvenih zavodov (kadri in njihova strokovna usposobljenost, oprema itd.).
Odbor se tudi ni v celoti strinjal z amandmajem zakonodaj no-pravne komisije k 4. točki, temveč je sprejel naslednji amandma:
»4. o prostorih in opremi za opravljanje zasebne zdravstvene prakse,
o evidenci bolnikov ter o drugih pogojih za opravljanje zasebne zdravstvene
prakse (58. do 60. člen).«
Amandma je v skladu s stališčem, izraženim k 65. členu predloga zakona.
Predstavnik Izvršnega sveta se je s temi amandmaji strinjal.
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Ker je bilo na posvetovanju v Kranju opozorjeno, da predlog zakona v
pogledu organizacije lekarniške službe ne vsebuje zadovoljive rešitve, je odbor
ponovno načel to vprašanje. Predlog zakona predvideva, da je lahko lekarna
samostojen zdravstveni zavod (3. člen), oziroma delovna enota zdravstvenega
doma (13. člen), oziroma bolnišnice (16. člen). Odbor se je strinjal s stališčem,
da je lekarniška služba strokovno samostojna služba, ki mora biti organizirana
v okviru samostojnih zdravstvenih zavodov. Pri tem je tudi upošteval, da je
tak koncept v praksi že realiziran, saj v Sloveniji ni lekarne, ki ne bi bila
samostojen zdravstveni zavod, temveč le enota zdravstvenega doma. Izjema so
le bolnišnične lekarne, kar pa je glede na specifičnost njihovih nalog utemeljeno. Tudi v drugih državah je lekarniška služba organizirana v okviru samostojnih zavodov. Lekarna pa lahko ustanovi v sporazumu z zdravstvenim
domom lekarniško postajo oziroma depo zdravil v zdravstvenem domu kot
svojo delovno enoto. Skladno s tem stališčem je odbor sprejel naslednja
amandmaja:
K 9. č 1 e n u :
V prvem odstavku v tretji vrsti se črtata besedi »lekarniško službo,«.
K 13. č 1 e n u :
V drugem odstavku se v peti vrsti črtata besedi »lekarniško službo,«.
Predstavnik Izvršnega sveta si je pridržal izjavo glede teh amandmajev.
Odbor je sprejel tudi naslednji amandma:
K 19. č 1 e n u :
V prvem odstavku se v sedmi vrsti besedilo »industrijske, živilske, šolske
in mentalne higiene;« nadomesti z besedilom »šolske in mentalne higiene ter
higiene dela in prehrane;«.
Sprememba je potrebna, ker bi se s formulacijo v predlogu zakona omejilo
delovno področje zavodov za zdravstveno varstvo.
Predstavnik Izvršnega sveta je amandma sprejel.
Pri ponovni obravnavi 41. člena, 12. alinee je odbor upoštevajoč amandma
zakonodajno-pravne komisije in svoj amandma sprejel naslednje končno
besedilo te alinee:
»— obravnava vprašanja skladnosti izobraževanja zdravstvenih delavcev
v zdravstvenih šolah in na medicinski fakulteti s potrebami zdravstvene službe
ter daje svoje mnenje glede potrebe po izobraževanju, glede učnih načrtov in
predmetnikov.«
Sprememba je redakcijskega značaja.
Predstavnik Izvršnega sveta je amandma sprejel.
Odbor predlaga, da Socialno-zdravstveni zbor sprejme predlog zakona z
amandmaji, navedenimi v obeh poročilih odbora.
St.: 50-6/67
Ljubljana, 11. 4. 1967
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
17. aprila 1967 obravnavala prečiščeno besedilo predloga zakona o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji z dne 12. 4. 1967, ki ga je Skupščini
SR Slovenije predložil Izvršni svet.
20*
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K predloženemu prečiščenernu besedilu zakonskega predloga; ki vsebuje
vse doslej sprejete amandmaje odbora za zdravstvo, in socialno politiko Republiškega zbora, odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora ter zakonodajno-pravne komisije, je komisija na
seji predlagala še naslednje spremembe in dopolnitve, ki so vse. redakcijskega
značaja in so potrebne za:radi vsebinske skladnosti, večje jasnosti in popolnosti
predloženega besedila:
K 8. č 1 e n u : Besedilo drugega odstavka se spremeni in dopolni tako,
da se glasi: »S splošnimi akti drugih zdravstvenih zavodov se lahko določi,
da imajo tudi ti zdravstveni zavodi ali njihove posamezne zdravstvene delovne
enote organizirano nepretrgano zdravstveno službo.«
K 21. členu : V tretji vrsti tretjega odstavka se med besedi »oddelek«
in »fizioterapijo« vstavi vejica.
K 31. členu: a) V prvem odstavku se črta besedilo »mora pa to izobrazbo dopolniti s poznavanjem organizacije zdravstvene službe«.
b) Doda se nov tretji odstavek z besedilom:
»Oseba, ki je imenovana za direktorja, mora svojo izobrazbo dopolniti
s poznavanjem organizacije zdravstvene službe.«
K 38.'č'lenu : V deseti alinei se beseda »upravičenost« nadomesti z besedo »potrebnost«.
K 45. členu: V drugi vrsti drugega odstavka se pred besede »odnose
do zavoda« vstavi besedilo »v skladu s pogodbo«.
K 60. členu : V tretji vrsti drugega odstavka se beseda »pogojev« popravi tako, da se pravilno glasi »pogoje«.
Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami in dopolnitvami strinjal- in'so tako postale sestavni del Zakonskega predloga.
Glede dolQČbe 59. člena predloženega prečiščenega besedila je bila komisija mnenja, da besedilo, ki se navaja v oklepaju, ni potrebno. Navedeno
besedilo, ki naj bi predstavljalo okrajšavo, se namreč v kasnejšem besedilu
zakonskega predloga nikjer več rie uporablja.
Št.: 50-6/67
Ljubljana, 17. 4. 1967
PREDLOG ZAKONA
o posebni arbitraži za reševanje sporov v zvezi s sklepanjem pogodb med
zdravstvenimi zavodi in komunalnimi skupnostmi socialnega zavarovanja
1. člen
Ce do dneva, določenega za sklenitev pogodbe med zdravstvenimi zavodi
in komunalnimi skupnostmi socialnega zavarovanja kljub poprejšnjemu postopku ne pride do sporazuma med pogodbenimi strankami, odloči o sporni
zadevi na zahtevo ene od .pogodbenih strank posebna arbitraža. ,
Arbitražo sestavljajo predsednik in dva člana, ki jih imenuje Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije. Predsedniku in članom arbitražne komisije se
določijo tudi namestniki.
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Sporno zadevo je treba predložiti posebni arbitraži v osmih dneh, arbitraža
pa mora o njej odločiti najpozneje v 30 dneh od dneva prejema zadeve. Odločba
arbitraže je dokončna.
Arbitraža izdaja odločbe na podlagi zakonov, smernic, navodil in elementov, izdanih na podlagi 105. člena temeljnega zakona o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja, in na podlagi drugih splošnih predpisov, družbenih planov in smernic za razvoj; pri tem upoštevajo tudi skupna sredstva,
ki se bodo po planskih predvidevanjih dala realizirati za zdravstveno varstvo
v mejah stopenj prispevkov za zdravstveno zavarovanje, ter racionalnost uporabe sredstev za zdravstveno varstvo.
Za postopek pred- arbitražo se primerno uporabljajo načela, ki veljajo
za pravdni postopek.
2. člen
Posebna arbitraža posluje pri republiškem sekretariatu za zdravstvo in
socialno varstvo, ki opravlja zanjo tudi vse administrativno delo.
3. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati določbe, tretjega in
četrtega odstavka III. točke odloka o določitvi organa za zadeve v zvezi s sklepanjem ppgodb med zdravstvenimi zavodi in komunalnimi skupnostmi socialnega zavarovanja o zdravstvenih storitvah zavarovanim osebam (Uradni list
SRS, št. 41-202/66).
4. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.
OBRAZLOŽITEV
Po 26. členu zakona o spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona
o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja (Uradni list SFRJ,
št. 52/66) bi morali biti do 1. marca 1967 sprejeti republiški predpisi o posebni
arbitraži za reševanje sporov med komunalnimi skupnostmi socialnega zavarovanja in zdravstvenimi zavodi v zvezi s sklepanjem pogodb med njimi.
Situacija glede sklepanja individualnih pogodb med komunalnimi skupnostmi socialnega zavarovanja in zdravstvenimi zavodi bo znana šele konec
meseca. Doslej so bili podpisani le splošni sporazumi med komunalnimi skupnostmi in regionalnimi zdravstvenimi centri v Mariboru, Celju, Kranju, Murski
Soboti in Kopru, v Novi Gorici in Novem mestu bodo podpisani predvidoma
še meseca marca, ni pa izgledov, da bi bili kaj kmalu podpisani splošni sporazumi tudi v Ljubljani in na Ravnah. V ljubljanski regiji oziroma komunalni
skupnosti je sporna delitev sredstev med bolnišnično in nebolnišnično zdravstveno službo in pa nizko planirana sredstva sklada zdravstvenega zavarovanja
za zdravstveno varstvo; pri sredstvih za osebne dohodke je predvideno namreč
le 5 % povišanje osebnih dohodkov v letu 1967, torej manj kot v drugih regijah.
Individualnih pogodb je bilo doslej sklenjenih le malo na območju mariborske regije oziroma komunalne skupnosti, drugod, kjer so podpisani ali so
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tik pred podpisom splošni sporazumi, so priprave za sklenitev pogodbe končane, za Ljubljano in Ravne pa ni izgleda, da bi bile kaj kmalu podpisane.
Po dosedanjih podatkih o dogovarjanju sodeč, bo ostalo kljub poprejšnjemu postopku pred izvršilnim odborom skupščine komunalne skupnosti socialnega zavarovanja odprto1 še vedno nekaj spornih vprašanj, ki jih bo morala
reševati posebna arbitraža.
POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji
dne 3. aprila 1967 obravnavala predlog zakona o posebni arbitraži za reševanje
sporov v zvezi s sklepanjem pogodb med zdravstvenimi zavodi in komunalnimi
skupnostmi socialnega zavarovanja, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil
njen Izvršni svet.
V načelni obravnavi je komisija ugotovila, da se z zakonskim predlogom
realizira določba 14. člena zakona o spremembah in dopolnitvah temeljnega
zakona o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja (Ur. 1. SFRJ,
št. 52/66), ki določa, da v primeru, če se med zdravstvenim zavodom in skupščino komunalne skupnosti ali njenim pooblaščenim organom oziroma zavodom,
ki sklepa pogodbo, ne doseže sporazum o posameznih vprašanjih, reši spor posebna arbitraža na način, ki ga določajo republiški predpisi.
V zvezi z izvajanji predstavnika Izvršnega sveta je komisija v splošni razpravi obravnavala namero, ki jo je sprožil odbor za proučevanje zakonskih in
drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora, da se pristojnost posebne arbitraže v predlaganem zakonu razširi tudi na reševanje sporov, ki nastanejo pri
sklepanju pogodb o financiranju preventivnega zdravstvenega varstva med
zdravstvenimi zavodi in občinami.
Po mnenju komisije je spor med zdravstvenim zavodom in občino glede
financiranja preventivnega varstva povsem drugačne narave in urejanje tega
vprašanja ne sodi v predlagani zakon. Tudi obveznost oziroma udeležba občin
pri tem financiranju se postavlja drugače kot obveznost socialnega zavarovanja
in zato občine v tem primeru ne bi bilo na mestu podrejati enakemu režimu.
Na podlagi ustreznih določb temeljnega zakona o organizaciji in financiranju
socialnega zavarovanja ima predlagani zakon le nalogo, da reši vprašanje
reševanja sporov, ki ob sklepanju pogodb nastanejo na točno določenem področju, to je v odnaosu med zdravstvenim zavodom in skupščino komunalne
-skupnosti socialnega zavarovanja ah njenim pooblaščenim organom oziroma
zavodom, ki sklepa pogodbo.
Nadalje je bil med razpravo v komisiji izražen pomislek, da arbitraža,
v kateri po določbah predlaganega zakona neposredno ne sodelujejo tudi predstavniki pogodbenih strank, nima pravega značaja arbitraže, kakršna je običajna v splošni pravni ureditvi, temveč gre za posebne vrste razsodišča. Ta
pomislek komisije ni bil odpravljen s pojasnilom predstavnika predlagatelja
zakona, da je strankam zagotovljen vpliv na odločanje arbitraže s tem, da so
lahko neposredno ali po pravnih zastopnikih udeležene v arbitražnem postopku,
v katerem se primerno uporabljajo načela, ki veljajo za pravdni postopek.
V podrobni obravnavi zakonskega predloga je komisija predlagala spremembe in dopolnitve besedila prvega do četrtega odstavka 1. člena tako, da
.se glasijo:
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»Ce kljub poprejšnjemu postopku ne pride do 1. februarja za tekoče leto
do sklenitve pogodbe med zdravstvenim zavodom in komunalno skupnostjo
socialnega zavarovanja, odloči o sporni zadevi na zahtevo ene od pogodbenih
strank posebna arbitraža.
Arbitražo sestavljajo predsednik in dva člana, ki jih imenuje Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije. Predsedniku in članoma arbitraže se določijo tudi
namestniki.
Sporno zadevo je treba predložiti posebni arbitraži v osmih dneh od dneva,
ko med strankama ni prišlo do sporazuma, najpozneje pa do 9. februarja.
Arbitraža mora o sporni zadevi odločiti najpozneje v 30 dneh od dneva, ko je
sporno zadevo prejela. Odločba arbitraže je dokončna.
Pri odločanju o sporni zadevi arbitraža upošteva smernice, navodila in
elemente, izdane na podlagi 105. člena temeljnega zakona o organizaciji in
financiranju socialnega zavarovanja ter druge splošne predpise, družbene plane
in smernice za razvoj. Hkrati upošteva tudi skupna sredstva, ki se bodo po
planskih predvidevanjih mogla realizirati za zdravstveno varstvo v mejah stopenj prispevkov za zdravstveno zavarovanje, ter racionalnost uporabe sredstev
za zdravstveno varstvo.«
Po mnenju komisije je treba v predlaganem zakonu določno postaviti
roke, ki naj veljajo za sklenitev pogodbe in za kasnejša dejanja pogodbenih
strank ter arbitraže. Prvotna določba 1. člena je prav v tem smislu pomanjkljiva
in zato nejasna. V tej zvezi je komisija predlagala, da se že v besedilu prvega
odstavka določi rok, do katerega se sklepajo pogodbe za tekoče leto oziroma
datum, od katerega začne teči rok za vlaganje zahtev pri posebni arbitraži.
Ker glede rokov predlaganih zakonov ne bi smel biti odvisen od izvršilnega
predpisa, s katerim se je doslej določal skrajni rok za sklepanje pogodb med
zdravstvenimi zavodi in komunalnimi skupnostmi socialnega zavarovanja (odlok
o določitvi organa za zadeve v zvezi s sklepanjem pogodb med zdravstvenimi
zavodi in komunalnimi skupnostmi socialnega zavarovanja o zdravstvenih storitvah zavarovanim osebam — Uradni list SRS, št. 41/66), temveč bi moral biti
glede na značaj prvega in drugega akta položaj nasproten, je treba ta rok
določiti v predlaganem zakonu (1. februar). Ce bo potrebno, se bo ta rok tudi
spreminjal s spremembo zakona, ne pa z izvršilnim predpisom.
Ob taki precizaciji določbe prvega odstavka se po predlogu komisije ustrezno
prilagodi in precizneje določi tudi rok za predložitev sporne zadeve posebni
arbitraži (najkasneje do 9. februarja).
Ostale spremembe v besedilu 1. člena so redakcijskega značaja.
V komisiji je bilo postavljeno tudi vprašanje, kakšen poprejšnji postopek
sporazumevanja je mišljen v prvem odstavku 1. člena zakonskega predloga.
Predstavnik Izvršnega sveta je pojasnil, da gre za možnost, ki jo daje določba
6. točke 104. člena temeljnega zakona o organizaciji in financiranju socialnega
zavarovanja. Če se zdravstveni zavodi ne morejo sporazumeti o posameznih
vprašanjih z zavodom, s katerim sklepajo pogodbo, imajo namreč po navedeni
določbi temeljnega zakona pravico zahtevati, da po svojih predstavnikih povedo
in razložijo svoja stališča oziroma predloge na seji izvršilnega odbora skupščine ah na skupščini skupnosti, s katero se sklepa pogodba. Pri tem pojasnilu
komisija k predlagani določbi ni imela pripomb.
Ob določbi zadnjega odstavka 1. člena, ki ostaja nespremenjeno, je komisija
izrazila pripombo, da bi bila umestna tudi določba o tem, da si arbitraža
za svoje delo predpiše interni poslovnik, ne gl^de na to, da se v postopku
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uporabljajo načela pravdnega postopka. Prav tako bi bilo umestno, da se reši
vprašanje, kdo trpi stroške, postopket. Če bi se tudi glede, tega uporabljala
načela pravdnega postopka, bi nosil stroške tisti, ki s svojim zahtevkom ne
uspe, kar pa po mnenju komisije ne bi bilo primerno. Značaju arbitraže bolj
ustreza, če vsaka od pogodbenih strajik trpi svoje stroške,
Predstavnik Izvršnega sveta je glede na položaj, kakršen je .pri sklepanju
pogodb nastal v letošnjem letu, predlagal, da se za 3. členom doda nov 3. a člen
z besediloip:
»V letu 1967 se rešujejo spori med zdravstvenimi zavodi in komunalnimi
skupnostmi socialnega zavarovanja po določbah tega zakona, če med pogodbenimi strankami ne pride do sporazuma do 30. aprila 1967.«
Komisija se je s predlagano dopolnitvijo strinjala.
Predstavnik Izvršnega sveta si je z izjavo o amandmaju k 1. členu zakonskega predloga pridržal, glede pripomb pa je izjavil, da jih bo predlagatelj
še proučil.
Zakonodaj no-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog
zakona s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v skladu z ustavo in
s pravnim sistemom.
St.: 54-5/67
Ljubljana, 3. 4. 1967
Odbor za zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora Skupščine SR
Slovenije je na seji dne 6. aprila 1967 razpravljal o predlogu zakona o posebni
arbitraži za reševanje sporov v zvezi s sklepanjem pogodb med zdravstvenimi
zavodi in komunalnimi skupnostmi socialnega zavarovanja, ki ga je Skupščini
predložil Izvršni svet ter o amandmajih predlagatelja in zakonodajno-pravne
komisije Skupščine SR Slovenije k predlogu tega zakona.
V načelni razpravi se je odbor strinjal z zakonom. Poudaril je, da je sprejetje zakona nujno, ker je glede na' dosedanje izkušnje utemeljeno pričakovati,
da v vseh primerih ne bo prišlo do sklenitve sporazuma med zdravstvenim
zavodom in komunalno skupnostjo socialnega zavarovanja.
Pri podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga se je odbor strinjal
z amandmajem zakonodajno-pravne komisije k 1. členu predloga zakona, ki je
razviden iz poročila te komisije. Strinjal se je tudi z amandmajem k 1. členu
predloga, da se za petim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Vsaka sporna stranka trpi svoje stroške arbitražnega postopka. Arbitraža
si lahko predpiše poslovnik za svoje poslovanje.«
Odbor se je tudi strinjal z amandmajem predlagatelja, da se za 3. členom
doda nov 3. a člen, ki se glasi:
»V letu 1967 se rešujejo spori med zdravstvenimi zavodi in komunalnimi
skupnostmi socialnega zavarovanja po določbah tega zakona, če med pogodbenimi strankami ne pride do sporazuma do 30. aprila 1967.«
Predstavnik Izvršnega sveta se je strinjal z amandmajem zakonodajnopravne komisije k 1. členu in je tako postal sestavni del predloga zakona.
Odbor predlaga Republiškemu zboru, da sprejme predlog zakona.
Za poročevalca na seji Republiškega zbora je odbor določil poslanca
Janeza Znidarja.
St.: 54-5/67
Ljubljana, 6. 4. 1967
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Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije je na sejah dne 31. marca in 6. aprila 1967
razpravljal o predlogu zakona o posebni arbitraži za reševanje sporov v zvezi
s sklepanjem pogodb med zdravstvenimi zavodi in komunalnimi skupnostmi
socialnega zavarovanj ki ga je Skupščini predložil Izvršni svet ter, o amandmajih predlagatelja in zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije
k predlogu tega zakona.
V načelni razpravi se je večina članov odbora strinjala z zakonom. Sprejetje zakona je nujno, ker je glede na dosedanje izkušnje utemeljeno pričakovati, da v vseh primerih ne bo prišlo do sklenitve sporazuma med zdravstvenim
zavodom in komunalno skupnostjo socialnega zavarovanja.
Izraženo je bilo tudi mnenje, da predlog zakona ni sprejemljiv, ker predvidena rešitev ogroža nadaljnji obstoj že sklenjenih pogodb. V primeru, da bi
arbitraža ugodila zahtevku zdravstvenega zavoda, se namreč postavlja vprašanje zagotovitve dodatnih sredstev. Ce v okviru sredstev za zdravstveno
varstvo ni predvidena posebna tehnična rezerva, iz katere bi se zagotovila ta
dodatna sredstva, sta možni le dve rešitvi: revizija že sklenjenih pogodb in
ustrezno zmanjšanje sredstev zdravstvenim zavodom, ki so že sklenili pogodbe
ah pa zavestno ustvarjanje deficita v skladu zdravstvenega zavarovanja.
Mnenje o nesprejemljivosti predloga zakona ni bilo deležno podpore, ker je
arbitraža neobhodno potrebna.
Da pa bi se izognil reviziji pogodb ali ustvarjanju deficita na tej osnovi,
je po mnenju odbora potrebno, da se v okviru sredstev za zdravstveno varstvo
formira posebna tehnična rezerva, ki jo je treba določiti s splošnim sporazumom.
V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga se je odbor strinjal z
amandmajem zakonodajno-pravne komisije k 1. členu predloga zakona, ki je
razviden iz poročila te komisije. Strinjal se je tudi z amandmajem k 1. členu
predloga, da se za petim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Vsaka sporna stranka trpi svoje stroške arbitražnega postopka. Arbitraža
si lahko predpiše poslovnik za svoje poslovanje.«
Odbor se je tudi strinjal z amandmajem predlagatelja, da se za 3. členom
doda nov 3. a člen, ki se glasi:
»V letu 1967 se rešujejo spori med zdravstvenimi zavodi in komunalnimi
skupnostmi socialnega zavarovanja po določbah tega zakona, če med pogodbenimi strankami ne pride do sporazuma do 30. aprila 1967.«
Predstavnik Izvršnega sveta se je strinjal z amandmajem zakonodajnopravne komisije k 1. členu in je tako postal sestavni del predloga zakona.
Odbor predlaga zboru, da sprejme predlog zakona.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca dr. Albina Pečaverja.
St.: 54-5/67
Ljubljana, 6. 4. 1967
Odbor za zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora in odbor
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora
sta na skupni seji dne 20. aprila 1967 obravnavala prečiščeno besedilo* predloga zakona o posebni arbitraži za reševanje sporov v zvezi s sklepanjem
* Prečiščeno besedilo predloga zakona je predložil Izvršni svet po prvih obravnavah v odborih skupščine dne 8. aprila 1987.
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pogodb med zdravstvenimi zavodi in komunalnimi skupnostmi socialnega zavarovanja z dne 8. aprila 1967, ki ga je Skupščini predložil Izvršni svet in so
v njem upoštevani vsi amandmaji, ki so bili k predlogu zakona sprejeti na
dosedanjih sejah odborov in zakonodajno-pravne komisije, razen amandmajev,
ki so bih sprejeti na seji te komisije dne 13. aprila 1967.
Pri podrobni obravnavi prečiščenega besedila predloga zakona sta odbora
sprejela enake spremembe in dopolnitve, kot jih je predlagala zakonodajnopravna komisija in sicer:
a) V prvi vrsti prvega odstavka 1. člena se beseda »prejšnjemu« nadomesti
z besedo »poprejšnjemu«;
b) besedilo »pogodbena stranka« oziroma »sporna stranka« v ustreznem
sklonu in številu se na vseh mestih v besedilu nadomesti z enotnim izrazom
»stranka« (v četrti vrsti prvega odstavka, v četrti vrsti drugega odstavka,
v drugi vrsti tretjega odstavka in v prvi vrsti šestega odstavka besedila 1. člena
ter v tretji vrsti besedila 3. člena);
c) razen v naslovu se na vseh ustreznih mestih v besedilu zakona besedi
»posebna arbitraža« nadomestita z besedo »arbitraža« v ustreznem sklonu
(četrta vrsta prvega odstavka besedila 1. člena in prva vrsta besedila 2. člena);
č) zadnji trije odstavki besedila 1. člena se izločijo v nov 1. a člen.
Spremembe od a) do c) so redakcijskega značaja in so potrebne zaradi
skladne in enotne rabe posameznih izrazov v zakonskem predlogu. Sprememba
pod č) pa je potrebna zaradi ustreznejše Sistematike zakonske materije. Medtem ko ostalo besedilo 1. člena ureja materialne določbe o arbitraži, navedeni
trije odstavki vsebujejo določbe o postopku pred arbitražo, zaradi česar naj
se te določbe uvrstijo v poseben člen.
Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami strinjal.
Odbora sta se strinjala tudi z naslednjim amandmajem predlagatelja:
K l.a členu: Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Arbitraža si lahko predpiše poslovnik za svoje poslovanje.«
Odbora predlagata pristojnima zboroma, da sprejmeta predlog zakona
s sprejetimi amandmaji.
Št.: 54-5/67
Ljubljana, 20. 4. 1967
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
13. aprila 1967 obravnavala prečiščeno besedilo predloga zakona o posebni
arbitraži za reševanje sporov v zvezi s sklepanjem pogodb med zdravstvenimi
zavodi in komunalnimi skupnostmi socialnega zavarovanja z dne 8. aprila 1967,
ki ga je predložil Izvršni svet in so v njem upoštevani vsi amandmaji, ki so
bili k predlogu zakona sprejeti na dosedanjih sejah zakonodajno-pravne komisije, odbora za zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora ter odbora
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora.
Ker je komisija predhodno že obravnavala predlog zakona o posebni arbitraži z dne 24. marca 1967, o prečiščenem besedilu tega zakonskega predloga
ni razpravljala v načelu, temveč le v podrobnostih ter je predlagala naslednje
spremembe in dopolnitve:
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a) V prvi vrsti prvega odstavka 1. člena se beseda »prejšnjemu« nadomesti
z besedo »poprejšnjemu«;
b) besedilo »pogodbena stranka« oziroma »sporna stranka« v ustreznem
sklonu in številu se na vseh mestih v besedilu nadomesti z enotnim izrazom
»stranka« (v četrti vrsti prvega odstavka, v četrti1 vrsti drugega odstavka,
v drugi vrsti tretjega odstavka in v prvi vrsti šestega odstavka besedila 1. člena
ter v tretji vrsti besedila 3. člena);
c) razen v naslovu se na vseh ustreznih mestih v besedilu zakona besedi
»posebna arbitraža« nadomestita z besedo »arbitraža« v ustreznem sklonu
(četrta vrsta prvega odstavka besedila 1. člena in prva vrsta besedila 2. člena);
č) zadnji trije odstavki besedila 1. člena se izločijo v nov 1. a člen.
Spremembe od a) do c) so redakcijskega značaja in so potrebne zaradi
skladne in enotne rabe posameznih izrazov v zakonskem predlogu. Sprememba
pod č) pa je potrebna zaradi ustreznejše sistematike zakonske materije. Medtem
ko ostalo besedilo 1. člena ureja materialne določbe o arbitraži, navedeni trije
odstavki vsebujejo določbe o postopku pred arbitražo, zaradi česar naj se te
določbe uvrstijo v poseben člen.
Prestavnik Izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami strinjal in
so tako postale sestavni del zakonskega predloga; poleg tega pa je predstavnik
Izvršnega sveta predložil še dopolnitev besedila zadnjega odstavka 1. a člena
tako, da se glasi: »Arbitraža si lahko predpiše poslovnik za svoje poslovanje.«
Navedeno spremembo oziroma dopolnitev je predstavnik Izvršnega sveta
predložil zaradi uskladitve prečiščenega besedila zakonskega predloga z besedilom amandmaja, ki je bil v tej zvezi sprejet na seji odbora za zdravstvo in
socialno politiko Republiškega zbora ter odbora za proučevanje zakonskih in
drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora.
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije se je s predloženo
dopolnitvijo strinjala.
St.: 54-5/67
Ljubljana, 13. 4. 1967
PREDLOG ZAKONA
o kritju primanjkljajev, nastalih do leta 1968 v zdravstvenem
zavarovanju kmetov
1. člen
Ce ostane v skladu zdravstvenega zavarovanja kmetov pri komunalni
skupnosti socialnega zavarovanja kmetov primanjkljaj tudi potem, ko so bile
izterjane neizpolnjene obveznosti po 28. členu zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, št. 36-377/65), predpiše skupščina komunalne
skupnosti socialnega zavarovanja kmetov izredni prispevek kmetov-zavarovancev.
2. člen
*
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.
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V zdravstvenem zavarovanju kmetov so nastali primanjkljaji še po prejšnjem zakonu od uvedbe kmečkega zavarovanja v letu 1960 do vštevši leta 1965,
t. j. do uveljavitve sedanjega zakona (1. 1. 1966).
Glede na vzroke je treba- te primanjkljaje, ki znašajo po stanju konec
novembra 1966 (podatkov iz zaključnih računov še ni) skupaj okoli 8,3 milijona
N din, razdeliti v dve kategoriji:
— V prvo kategorijo spadajo primanjkljaji, ki so nastali zato, ker zavezanci prispevkov po prejšnjem zakonu (to je kmetje in občine) niso plačali
prispevkov, ki so jim že bili odmerjeni in predpisani po določbah prejšnjega
zakona. Po 28. členu zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetov se ti primankljaji krijejo tako, da se te obveznosti izterjajo.
— Tudi po izpolnitvi obveznosti, ki bodo izterjane po 28. členu navedenega
zakona, bodo ostali še primanjkljaji. Teh primanjkljajev pa ni mogoče kriti po
28. členu navedenega zakona, ker ne pomenijo neizpolnjenih obveznosti, ampak
so nastali zato, ker so bili dejanski izdatki skladov — zaradi širše uporabe
pravic in zaradi višjih cen zdravstvenih storitev — večji, kot so bili planirani.
Ker gre za izdatke, ki niso bih planirani, tudi zavezancem prispevki in premije
niso bili odmerjeni po določbah prejšnjega zakona, tako da zavezanci do konca
leta 1965 niti niso mogli vedeti za te svoje obveznosti.
Skupščine skupnosti kmetov po zakonu o zdravstvenem zavarovanju kmetov nimajo pooblastila za sprejetje sklepov za kritje tega dela primanjkljajev.
Zaradi tega jim je nujno treba dati tako pooblastilo. Po predlogu zakona bi
skupščina komunalne skupnosti kmetov lahko predpisala izredni prispevek
za kritje teh primanjkljajev.
Koliko od celotnega zneska pride ,na primanjkljaje prve in koliko druge
kategorije, bo mogoče ugotoviti šele po podatkih zaključnega računa. Po tekočih
podatkih je možno ocenjevati, da bodo znašali primanjkljaji druge kategorije
od 3 do 4 milijone N din.

DODATNA OBRAZLOŽITEV
Socialno-zdravstveni zbor Skupščine SRS je na seji dne 21. 2. 1967 preložil
sklepanje o cit. predlogu, ker je v razpravi prevladalo stališče, naj bi se poprej
proučilo, ali so še kakšne druge možnosti za kritje tistega dela primanjkljajev
v skladih zdravstvenega zavarovanja kmetov, ki je posledica večjih izdatkov,
kot pa so bili planirani.
Tudi skupščina republiške skupnosti socialnega zavarovanja kmetov je po
omenjeni seji Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SRS sklepala dne
24. 2. 1967 o tem, kako kriti ta primanjkljaj. Republiška skupnost se je odločila
za stališče, da bi morali ta primanjkljaj kriti vsi, ki so bili po zakonu o zdravstvenem zavarovanju kmetov iz leta 1961 zavezanci za prispevek v to zavarovanje, in občine, ki so po prejšnjem zakonu prav tako prispevale v sklade zdravstvenega zavarovanja kmetov.
Republiški sekretariat za delo je skupaj s sekretariatom Izvršnega sveta
za zakonodajo in še z nekaterimi drugimi pravnimi strokovnjaki proučeval,
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kakšne so pravne možnosti za realizacijo stališča, za kakršnega se je odločila
skupščina republike skupnosti socialnega zavarovanja kmetov.
Po vsestranski proučitvi je bilo soglasno ugotovljeno, da ni dovolj trdne
pravne podlage, po1 kateri naj bi bili h kritju tistega dela primanjkljajev v
skladih zdravstvenega zavarovanja kmetov, ki je posledica večjih izdatkov od
predvidenih zaradi večje potrošnje in naraščajočih cen zdravstvenim storitvam
zavezani vsi tisti saktorji, ki so bih po zakonu iz leta 1961 dolžni prispevati
h kritju nastalih primanjkljajev. Takšna ureditev bi namreč pomenila, da bi
se ponovno z Veljavnostjo zb nazaj uveljavila obveznost prispevanja v sklade
zdravstvenega zavarovanja kmetov zaradi kritja primanjkljajev iz preteklosti
vsem tistim faktorjem, ki jim je ta obveznost že po temeljnem zakonu o zdravstvenem zavarovanju iz leta 1964 in tudi po novem republiškem zakonu o
zdravstvenem zavarovanju kmetov ugasnila. Takšna ureditev je tudi z ustavnega vidika skrajno' tvegana in bi povzročila vrsto ustavnih sporov.
Prav tako je bila proučevana možnost, ah naj bi morda predlagani zakon
dopolnili s tem, da bi vanj vnesli določbo, po kateri bi bili zavezanci izrednega
prispevka za kritje omenjenega primanjkljaja dolžni pokriti primanjkljaj
v roku 3 ah 5 let.
Taka dopolnitev pa je nepotrebna, ker že predlagana ureditev omogoča
komunalnim skupnostim zdravstvenega zavarovanja kmetov, da po lastni presoji določijo izredne prispevke v taki višini, da bo primanjkljaj krit tudi v
daljšem razdobju (npr. v roku 2 ali 3 let). To lahko uredijo komunalne skupnosti
zlasti še tako, da se poprej sporazumejo z upniki, to je zdravstvenimi zavodi
in se z njimi dogovorijo, v kolikšnem času bi pokrili dolgove z zbiranjem sredstev na ta način, kot je predviden s predloženim zakonom.
♦
POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
9. februarja 1967 in 3. aprila 1967 obravnavala predlog zakona o kritju primanjkljajev, nastalih do leta 1966 v zdravstvenem zavarovnju kmetov, ki ga
je Skupščini SRS predložil njen Izvršni svet.
Na svoji seji dne 9. februarja 1067 je komisija v ,splošni obravnavi ugotovila, da predlog zakona določa način kritja primanjkljajev, nastalih v-skladih
zdravstvenega zavarovanja kmetov v času od uvedbe kmečkega, zavarovanja
do uveljavitve zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetov (Ur. 1. SRS, št.,36/65),
t. j. do leta 1966. Po predpisih, veljavnih pred uveljavitvijo citiranega zakona,
so se primanjkljaji v skladih kmečkega zavarovanja pokrivali z rezervami
skladov, oziroma, če te nisq; zadostovale, s kreditom, za katerega je jamčil
okraj. Če kredita v naslednjem poslovnem letu ni bilo mogoče vrniti,, je okrajni
ljudski odbor predpisal dodatno premijo; kolikor tudi ta ni zadoščala, so bili
za razliko obremenjeni občinski proračuni. Glede na spremembe v sistemu
socialnega zavarovanja tak način kritja primanjkljajev ni več možen.
Zakon o zdravstvenem zavarovanju kmetov, ki je začel veljati 1. 1. 1966,
je uredil pokrivanje le tistega dela primanjkljaja, ki je nastal zato, ker zavezanci niso poravnali skladom svojih obveznosti, ni pa določil, kako naj se krije
primanjkljaj, ki ni nastal zaradi neizpolnjenih obveznosti, ampak zaradi povišanja izdatkov sklada. Ob sprejemanju republiškega zakona namreč ni bilo
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še mogoče vedeti, da se bo z zaključnim računom pokazal primanjkljaj kljub
temu, da bodo obveznosti izterjane.
Ker celotni sistem socialnega zavarovanja temelji na načelu samofinanciranja, je nastali primanjkljaj možno pokriti le z izrednim prispevkom, katerega
pa komunalna skupnost brez zakonskega pooblastila ne more predpisati. Predvideni način kritja primanjkljaja je v skladu z načeli, ki jih glede kritja
primanjkljaja uzakonjujeta temeljni zakon o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja (Ur. 1. SFRJ, št. 24/65, 57/65, 29/66 in 52/66) ter zakon o
kritju primanjkljajev skladov socialnega zavarovanja za leto 1966 (Ur. 1. SFRJ,
št. 52/66).
Vprašanje, ki ga ureja zakonski predlog, bi bilo možno rešiti tudi z
ustrezno dopolnitvijo zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetov. Vendar komisija meni, da je predlagana rešitev primernejša, ker gre za eno samo določbo,
ki je izrazito prehodnega značaja in ker se predvidevajo v zveznem merilu
spremembe v sistemu zdravstvenega zavarovanja kmetov, ki bodo povzročile
tudi spremembe republiških predpisov.
V podrobni obravnavi komisija ni imela pripomb.
Na seji dne 3. aprila 1967 je komisija o zakonskem predlogu ponovno razpravljala glede na dodatno obrazložitev predlagatelja z dne 16. marca 1967,
v kateri se navajajo razlogi, zaradi katerih ni mogoče sprejeti stališča skupščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja kmetov, da bi morali primanjkljaj kriti vsi, ki so bili po zakonu o zdravstvenem zavarovanju kmetov
iz leta 1961 zavezanci za prispevek v to zavarovanje, in občine, ki so po prejšnjem zakonu prav tako prispevale za sklade zdravstvenega zavarovanja kmetov.
Pri ponovni obravnavi zakonskega predloga je komisija ostala pri svojih
ugotovitvah in stališčih z dne 9. februarja 1967 ter se strinjala s stališči predlagatelja v dodatni obrazložitvi.
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog
zakona v skladu z ustavo in s pravnim sistemom.
St.: 402-99/67
Ljubljana, 3. 4. 1967
Odbor za delo in socialno zavarovanje Republiškega zbora — poročilo z dne
3. 2. 1967, št. 402-99/67.
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora — poročilo z dne 28. 3. 1967, št. 402-99/67.
PREDLOG ODLOKA
o soglasju k določitvi stopnje osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko
zavarovanje ter prispevka za otroški dodatek
I.
Daje se soglasje k sklepu skupščine Republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev z dne 30. marca 1967, s katerim je določena za čas od 1. januarja 1967 dalje:
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— stopnja osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje
v višini 12,2 % od kosmatega zneska osebnih dohodkov, pri čemer znaša
stopnja, po kateri se vlagajo sredstva v rezervo tega sklada, 1 % od kosmatega
zneska osebnih dohodkov;
— stopnja prispevka za otroški dodatek v višini 1,8 % od kosmatega zneska
osebnih dohodkov.
II.

%
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS«.
OBRAZLOŽITEV
Skupščina Republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije je na 29. seji dne 30. marca 1967 sprejela sklep o stopnjah osnovnega
prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, prispevka za otroški dodatek in prispevka za zavarovanje za nesrečo pri delu in poklicno obolenje ter
stopnji vlaganja v rezervo invalidskega in pokojninskega zavarovanja in ga
predložila Skupščini SRS s prošnjo, da da nanj soglasje.
Soglasje k določitvi stopenj za invalidsko in pokojninsko zavarovanje daje
Skupščina SR Slovenije na podlagi tretjega odstavka 109. člena, soglasje
k stopnji prispevka za otroški dodatek pa na podlagi 1. odstavka 174. člena
temeljnega zakona o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja (Ur. 1.
SFRJ, št. 24-440/65, 57-946/65, 29-369/66 in 52-618/66).
Odbor za delo in socialno zavarovanje Republiškega zbora je na podlagi
tretje alinee prvega odstavka 21. člena začasnega poslovnika Republiškega zbora
obravnaval predloženi sklep na svoji seji dne 6. aprila 1967.
Odbor ugotavlja, da je skupščina Republiške skupnosti socialnega zavarovanja določila stopnji osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje in prispevka za otroški dodatek v okviru 14%, t. j. ostanka skupne
stopnje prispevkov za vse panoge socialnega zavarovanja glede na zakon o
najvišji meji, ki jo smejo doseči stopnje prispevkov za vse panoge socialnega
zavarovanja v letu 1967 (Ur. 1. SFRJ, št. 52-619/66), ki je določena največ 19%
in ob upoštevanju dejstva, da je po zakonu o najvišji meji, do katere se sme
določiti stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje (Ur. 1. SRS,
št. 42-224/66) bila določena stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje na največ 5%.
Odbor soglaša z mnenjem Republiške skupnosti socialnega zavarovanja
delavcev, da se glede na potrebe v skladu invalidsko-pokojninskega zavarovanja
in v skladu otroškega dodatka za leto 1967 določijo stopnje:
— osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje v višini
12,2% od kosmatega zneska osebnih dohodkov, pri čemer je stopnja, po kateri
se vlagajo sredstva v varnostno in valorizacijsko rezervo tega sklada v skladu
z določili prvega odstavka 3. člena zakona o najvišji meji, ki jo smejo doseči
stopnje prispevkov za vse panoge socialnega zavarovanja v letu 1967, določena
v višni 1% od kosmatega zneska osebnih dohodkov;
— prispevka za otroški dodatek v višini 1,8 % od kosmatega zneska osebnih
dohodkov.

320

Priloge

Iz gradiva, ki ga je predložila skupščina Republiške skupnosti socialnega
zavarovanja delavcev ŠRS, je razvidno, da bo s tako Sprejetimi stopnjarhi omogočeno poslovanje obetna skladoma. Zato odbor za delo in socialno zavarovanje
Republiškega zbora predlaga, da Skupščina SR Slovenije da soglasje na predložene stopnje, ki se bodo uporabljale od 1. januarja 1967 dalje.
POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
13. 4. 1967, št. 19-2/67.
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora — poročilo z dne 6. 4. 1967, št. 19-2/67.

PREDLOG ZAKONA
o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja
v SR Sloveniji
1

I. Temeljne določbe
1. člen
Organizacija vzgoje in izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: izobraževanje)
v SR Sloveniji temelji na samoupravljanju delavcev vzgojnih in izobraževalnih
zavodov (v nadaljnjem besedilu: izobraževalni zavodi) ter na neposrednem
sodelovanju družbeno-političnih skupnosti, zainteresiranih delovnih organizacij
in občanov.
Sistem financiranja izobraževanja prispeva k uresničevanju naslednjih
družbenih ciljfrv:
— spodbuja in organizira osnovne nosilce družbenih interesov na področju izobraževanja v skupni skrbi in naporih ter v skupni odgovornosti za
napredek sistema, izobraževanja v občini in v SR Sloveniji;
— zagotavlja samostojno materialno osnovo samoupravljanja na področju
izobraževanja in spodbuja samoupravne organe izobraževalnih zavodov k čim
racionalnejši uporabi družbenih sredstev in. čim kvalitetnejšemu delu izobraževalnih zavodov;
— zagotavlja čim neposrednejši vpliv in vzajemno sodelovanje osnovnih
nosilcev družbenih interesov pri oblikovanju in uresničevanju razvojne politike
na področju izobraževanja;
— zagotavlja stalnost financiranja osnovnih nalog izobraževalnih zavodov
po enotnih merilih, medtem ko se bodo druge naloge na področju izobraževanja
financirale iz proračunov družbeno-političnih skupnosti ter na podlagi pogodbenih odnošov med izobraževalnimi skupnostmi in zavodi na eni strani ter
zainteresiranimi delovnimi organizacijami na drugi strani.
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2. člen
Za uresničevanje družbene vloge izobraževanja, neposredno povezovanje
dejavnosti izobraževalnih zavodov s potrebami gospodarstva in družbenih
služb, odločanje o delitvi družbenih sredstev za izobraževanje in za obravnavanje drugih vprašanj s področja izobraževanja, ki imajo skupen in splošen
pomen, se v skladu s tem zakonom ustanavljajo izobraževalne skupnosti.
3. člen
Za nadaljnji razvoj družbeno ekonomskih odnosov na področju izobraževanja na temeljih samoupravljanja in za napredek dejavnosti na tem področju
določa ta zakon, kako se zagotavljajo finančna sredstva za dejavnosti in stabilen
razvoj materialne osnove izobraževanja, kako se ta sredstva uporabljajo in
kako se te dejavnosti usklajujejo z drugimi področji družbenega dela.
4. člen
Sredstva za izobraževanje se oblikujejo iz stalnih in obveznih virov in iz
drugih virov.
5. člen
Stalni in obvezni viri sredstev za izobraževanje so:
1. posebpi prispevek iz osebnega dohodka občanov (prispevek za izobraževanje);
2. del občinskega in republiškega davka od prometa blaga na drobno;
3. drugi viri sredstev za izobraževanje, določeni z zakonom.
6. člen
Če sredstva iz prejšnjega člena ne zadoščajo za dejavnosti in razvoj materialne osnove izobraževanja na območju ustrezne družbeno-politične skupnosti, zagotovi ta skupnost iz svojih dohodkov izobraževalni skupnosti dopolnilna sredstva v skladu s svojimi obveznostmi, katere ji nalagata ustava
in zakon.
Za financiranje izobraževalnih dejavnosti na območju občine, ki v skladu
z gospodarsko zmogljivostjo prebivalstva ne more zagotoviti zadostnih sredstev za tiste izobraževalne dejavnosti, za katere je po ustavi in zakonu dolžna
zagotoviti sredstva, se v skladu s tem zakonom zagotavljajo posebna dopolnilna
sredstva (35. člen).
7. člen
Viri sredstev za izobraževanje so tudi:
1. sredstva, ki jih delovne organizacije in druge družbeno pravne osebe
ter državni organi namenijo za dejavnosti in za razvoj izobraževanja iz sredstev, s katerimi sami razpolagajo;,
21
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2. sredstva, ki jih občani kot samoprispevek ali prostovoljno dajejo za
izobraževanje;
3. sredstva, ki si jih izobraževalni zavodi pridobijo z opravljanjem svoje
dejavnosti.
8. člen
Sredstva za izobraževanje iz virov, ki so določeni v 5. in 6. členu tega
zakona, so sredstva ustrezne izobraževalne skupnosti in se stekajo v sklad te
skupnosti.
Sredstva za izobraževanje iz 1. in 2. točke prejšnjega člena se lahko vlagajo v sklad ustrezne izobraževalne skupnosti ali pa se dajejo neposredno
izobraževalnim zavodom.
II. Izobraževalne skupnosti
1. Ustanavljanje in delovno področje
9. člen
V SR Sloveniji se ustanovijo temeljne izobraževalne skupnosti za območje občine in izobraževalna skupnost SR Slovenije za območje republike
(v nadaljnjem besedilu: republiška izobraževalna skupnost).
Po sporazumu med zainteresiranimi organi in organizacijami se lahko
ustanovijo temeljne izobraževalne skupnosti tudi za območje več občin.
Temeljne izobraževalne skupnosti lahko sporazumno sodelujejo pri opravljanju določenih skupnih nalog, morajo pa v skladu s tem zakonom skupno
financirati srednje šole in domove za učence teh šol ter prosvetno pedagoško
službo v skladu z zakonom o prosvetno pedagoški službi (Uradni list SRS,
št. 7-42/65).
Za eno ah več dejavnosti gospodarstva in družbenih služb oziroma za več
delovnih organizacij se lahko ustanovijo posebne izobraževalne skupnosti.
10. člen
Izobraževalna skupnost je samoupravna organizacija.
Izobraževalna skupnost je pravna oseba.
11. člen
Izobraževalno skupnost sestavljajo občani, izobraževalni zavodi, delovne
organizacije v gospodarstvu in v družbenih službah ter druge zainteresirane
organizacije.
12. člen
Izobraževalne skupnosti:
skrbijo za organizacijo in za razvoj izobraževalnih dejavnosti;
sodelujejo z družbeno-političnimi skupnostmi in delovnimi organizacijami pri sprejemanju načrtov in programov o razvoju izobraževanja, pri
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usmerjanju razvoja mreže in zmogljivosti izobraževalnih zavodov in pri drugih
vprašanjih, pomembnih za razvoj izobraževanja;
— skrbijo za neposredno povezovanje dejavnosti izobraževalnih zavodov
s potrebami delovnih organizacij s področja gospodarstva in družbenih služb;
— skrbijo za zagotavljanje sredstev za dejavnost in krepitev materialne
osnove izobraževanja;
— upravljajo pripadajoča jim sredstva;
— določajo, katere dejavnosti in razvoj katerih materialnih osnov za
izobraževanje bodo financirale (program izobraževalne skupnosti);
— določajo po določenih normativih merila za delitev sredstev v skladu
s splošnimi predpisi o zavodih;
— odločajo o delitvi sredstev skupnosti;
— sodelujejo med seboj pri vprašanjih skupnega in splošnega pomena;
— obravnavajo druga vprašanja s področja izobraževanja, ki imajo splošen
in skupen pomen.
Republiška izobraževalna skupnost podpira tudi sodelovanje izobraževalnih skupnosti na svojem območju in njihovo sodelovanje z izobraževalnimi
skupnostmi iz drugih republik ter obravnava vprašanja, ki so skupnega in
splošnega pomena za izobraževanje na območju SR Slovenije.
Republiška izobraževalna skupnost skrbi za usklajevanje pogojev za delo
in razvoj izobraževalnih dejavnosti s tem, da določa enotne osnove meril za
financiranje dejavnosti izobraževalnih zavodov in s tem, da v skladu s tem
zakonom zagotavlja temeljnim izobraževalnim skupnostim posebna dopolnilna
sredstva.
13. člen
Izobraževalna skupnost daje soglasje k ustanovitvi izobraževalnega zavoda,
katerega dejavnost naj se v skladu s tem zakonom financira iz njenih sredstev.
K ustanovitvi izobraževalnega zavoda s področja srednjega šolstva dajeta
soglasje ustrezna izobraževalna skupnost, ki naj v skladu s tem zakonom
financira dejavnost tega zavoda, in republiška izobraževalna skupnost.
Izobraževalna skupnost lahko predlaga pristojnemu organu, da v skladu
s posebnimi predpisi odloči o prenehanju izobraževalnega zavoda, katerega
dejavnost se financira iz njenih sredstev.
14. člen
Priprave za ustanovitev izobraževalne skupnosti opravlja iniciativni odbor.
Iniciativni odbor za ustanovitev temeljne izobraževalne skupnosti imenuje
občinska skupščina.
Ce naj se temeljna izobraževalna skupnost ustanovi za območje več občin
(drugi odstavek 9. člena), imenujejo iniciativni odbor prizadete občinske skupščine sporazumno.
Iniciativni odbor za ustanovitev posebne izobraževalne skupnosti imenujejo
zainteresirane delovne organizacije oziroma ustrezna združenja gospodarskih
organizacij oziroma družbenih služb.
Iniciativni odbor za ustanovitev republiške izobraževalne skupnosti imenuje Skupščina SR Slovenije.
21«
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Iniciativni odbor pripravi in organizira ustanovno skupščino izobraževalne
skupnosti, pripravi osnutek začasnega statuta izobraževalne skupnosti in
osnutek poslovnika o delu ustanovne skupščine ter skliče ustanovno skupščino
izobraževalne skupnosti.
16. člen
Ustanovna skupščina sprejme sklep o ustanovitvi izobraževalne skupnosti,
začasni statut in poslovnik o svojem delu ter izvoli začasni izvršni odbor.
2. Organi upravljanja
17. člen
Izobraževalna skupnost ima skupščino in izvršni odbor.
Skupščina izobraževalne skupnosti je najvišji organ upravljanja izobraževalne skupnosti.
18. člen
Skupščino temeljne izobraževalne skupnosti sestavljajo predstavniki občanov, izobraževalnih zavodov, delovnih organizacij v gospodarstvu in družbenih
službah, drugih zainteresiranih organizacij ter predstavniki občine z območja
temeljne izobraževalne skupnosti.
Več kot polovico članov skupščine temeljne izobraževalne skupnosti sestavljajo člani, ki niso predstavniki izobraževalnih zavodov.
19. člen
Skupščino posebne izobraževalne skupnosti sestavljajo predstavniki zaintereseranih delovnih in drugih organizacij in njihovih združenj, predstavniki
izobraževalnih zavodov, katerih dejavnost financira ta skupnost, in predstavniki republiške izobraževalne skupnosti.
Več kot polovico članov skupščine in posebne izobraževalne skupnosti
imenujejo delovne organizacije s področja gospodarstva oziroma družbenih
služb, za katerih potrebe izobražujejo kadre izobraževalni zavodi, ki jih financira ta skupnost.
20. člen
Skupščino republiške izobraževalne skupnosti sestavljajo predstavniki
temeljnih in posebnih izobraževalnih skupnosti v SR Sloveniji, predstavniki
izobraževalnih zavodov, ki jih financira ta skupnost, predstavniki združenj
izobraževalnih zavodov, predstavniki združenj delovnih organizacij v gospodarstvu in družbenih službah, predstavniki drugih zainteresiranih organizacij
ter predstavniki SR Slovenije, ki jih imenuje Skupščina SR Slovenije.
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21. člen
Mandatna doba članov skupščine izobraževalne skupnosti traja štiri leta.
Vsako drugo leto se polovica članov voli na novo.
22. člen
Skupščina izobraževalne skupnosti opravlja naslednje naloge:
sprejema statut in druge splošne akte;
— obravnava vprašanja, ki zadevajo organizacijo in razvoj izobraževalnih
dejavnosti na območju izobraževalne skupnosti;
—• sprejema letni in večletni program financiranja izobraževalne dejavnosti
in razvoja materialne baze izobraževanja;
— odloča o uporabi in osnovni razdelitvi sredstev izobraževalne skupnosti;
— sprejema po normativih, ki so določeni z zakonom in drugimi predpisi,
merila za delitev sredstev za izobraževanje;
— sprejema finančni načrt in zaključni račun;
— odloča o najemanju kreditov za izobraževalno skupnost in o odobravanju kreditov iz sredstev izobraževalne skupnosti;
— odloča o združevanju svojih sredstev s sredstvi drugih izobraževalnih
skupnosti za financiranje skupnih nalog;
— odloča o sodelovanju z drugimi izobraževalnimi skupnostmi, delovnimi
in drugimi organizacijami ter organi pri vprašanjih skupnega pomena;
— ustanavlja posebna telesa (sekcije, komisije idr.) za opravljanje določenih nalog;
— obravnava poročila o delu izobraževalne skupnosti in njenih organov;
— voli izvršni odbor izmed svojih članov;
— voh predsednika skupščine izobraževalne skupnosti;
—■ opravlja druge naloge, določene s tem zakonom in s statutom skupnosti.
23. člen
Izvršni odbor opravlja zlasti tele naloge:
— skrbi za izvrševanje sklepov in splošnih aktov skupščine;
— skrbi za izvrševanje finančnega načrta;
— pripravlja predloge statuta in drugih splošnih aktov, ki jih sprejema
skupščina, predlog programa financiranja in razvoja izobraževalne dejavnosti,
predlog finančnega načrta in zaključnega računa ter predlog meril za razdelitev sredstev in osnov za sklepanje pogodb;
— opravlja neposredno delitev sredstev posameznim uporabnikom na
podlagi meril, ki jih določi skupščina;
— sklepa pogodbe z izobraževalnimi zavodi, s prosvetno pedagoško službo
in z drugimi organizacijami, ki opravljajo dejavnost oziroma naloge za potrebe
skupnosti na podlagi sklepov skupščine izobraževalne skupnosti;
— nadzoruje uporabo sredstev, danih izobraževalnim zavodom na podlagi
pogodb;
— skrbi za pravilno- opravljanje strokovne in administrativne službe za
izobraževalno skupnost;
—• opravlja druge naloge, ki mu jih poveri skupščina ali, ki so določene
s statutom.
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24. člen

Izobraževalna skupnost ima statut.
S statutom izobraževalne skupnosti se določijo: naloge izobraževalne skupnosti; njeni organi, njihova sestava in število članov ter način izvolitve, njihovo
delovno področje, način dela in njihova medsebojna razmerja, posebna telesa
za posamezna vprašanja iz njenega delovnega področja (sekcije, komisije ipd.);
merila in način delitve'sredstev, ki pripadajo skupnosti; opravljanje strokovnih,
finančnih in administrativnih zadev za potrebe izobraževalne skupnosti; način
obveščanja javnosti o rtjenem delu in način sprejemanja njenih splošnih aktov
ter druga vprašanja, ki imajo pomen za uresničevanje njenih nalog.
III. Sredstva za izobraževanje
a) Oblikovanje sredstev iz obveznih in stalnih virov
25. člen
Občani plačujejo občinski in republiški prispevek za izobraževanje iz
osebnega dohodka iz delovnega razmerja ter občinski prispevek za izobraževanje iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti, od samostojnega opravljanja obrti in drugih gospodarskih dejavnosti, od samostojnega opravljanja
intelektualnih storitev ter od avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav.
26. člen
Občinski in republiški prispevek za izobraževanje iz osebnega dohodka
iz delovnega razmerja se predpisujeta za iste zavezance in od istih osnov, od
katerih se plačuje prispevek iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja po
temeljnem zakonu o prispevkih in davkih občanov (Uradni list SFRJ,
št. 32-452/64 in 7-59/66).
Stopnjo občinskega prispevka za izobraževanje iz osebnega dohodka iz
delovnega razmerja določi občinska skupščina. Stopnja se določi proporciolnalno
od osnove iz prejšnjega odstavka.
27. člen
Občinski prispevek za iZobraževalnje iz osebnega dohodka od kmetijske
dejavnosti, od samostojnega opravljanja obrti in drugih gospodarskih dejavnosti, od samostojnega opravljanja intelektualnih storitev ter od avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav, je del občinskega prispevka iz osebnega
dohodka od kmetijske dejavnosti, od samostojnega opravljanja obrti in drugih
gospodarskih dejavnosti, od samostojnega opravljanja intelektualnih storitev
ter od avtorskih pravic,, patentov ,in tehničnih izboljšav po temeljnem zakonu
o prispevkih in davkih občanov.
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28. člen
Stopnja republiškega prispevka za izobraževanje iz osebnega dohodka
iz delovnega razmerja se določi s posebnim zakonom.
Z zakonom iz prejšnjega odstavka se določijo tudi najnižje stopnje občinskega prispevka za izobraževanje iz drugega odstavka 26. člena in najnižji
del občinskega prispevka za izobraževanje iz 27. člena tega zakona.
29. člen
Del republiškega davka od prometa blaga na drobno (2. točka 5. člena tega
zakona) se določi s posebnim zakonom.
Del občinskega davka od prometa blaga na drobno (2. točka 5. člena tega
zakona) določi občinska skupščina.
Z zakonom se določi najnižji delež občinskega davka od prometa blaga
na drobno, ki ga morajo občinske skupščine po prejšnjem odstavku nameniti
za izobraževanje.
30. člen
Ce se ustanovi temeljna izobraževalna skupnost za območje več občin, se
sredstva, ki jih zagotavlja posamezna občina temeljni izobraževalni skupnosti
po 5. členu in po prvem odstavku 6. člena tega zakona, uporabijo za financiranje tistih izobraževalnih dejavnosti, ki se izvajajo na območju te občine.
Občine z območja temeljne izobraževalne skupnosti se lahko dogovorijo,
da se bodo sredstva, ki jih zagotavljajo izobraževalni skupnosti po prejšnjem
odstavku, uporabljala za skupno financiranje izobraževalnih dejavnosti na
celotnem območju temelj ne izobraževalne skupnosti.
b) Združevanje amortizacijskih sredstev
31. člen
Da bi se smotrno uporabljala sredstva amortizacije nepremičnin izobraževalnih zavodov, se del teh sredstev v višini, ki bo določena s posebnim zakonom, obvezno združuje v skladu izobraževalne skupnosti, ki neposredno
financira izobraževalne zavode.
Izobraževalni zavodi lahko združujejo v skladu izobraževalne skupnosti
tudi tisti del sredstev amortizacije nepremičnin, s katerimi sami razpolagajo.
Za ta del sredstev sklenejo z izobraževalno skupnostjo pogodbo glede rokov
vračila in obresti.
32. člen
Izobraževalna skupnost uporablja sredstva iz prejšnjega člena kot kreditna sredstva, namenjena za nadomestilo dotrajanih, zgradb .in za razširjenje
materialne osnove izobraževanja.
, S splošnim aktom izobraževalne skupnosti se določijo pogoji za dodeljevanje in vračanje kreditov iz sredstev, določenih v prejšnjem odstavku, ter
način vračanja teh sredstev izobraževalnim zavodom.
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Izobraževalne skupnosti vodijo sredstva iz 31. člena tega zakona na posebnem računu po posameznih izobraževalnih zavodih.
Izobraževalna skupnost mora vrniti izobraževalnemu zavodu njegova sredstva iz prvega odstavka 31. člena, ko preteče deset let od dneva vložitve sredstev v sklad izobraževalne skupnosti.
c) Razporeditev sredstev
34. člen
Temeljni izobraževalni skupnosti pripadajo sredstva za izobraževanje, ki
se oblikujejo na njenem območju iz občinskega prispevka za izobraževanje po
drugem odstavku 26. člena in po 27. členu tega zakona, del občinskega davka
od prometa blaga na drobno po 29. členu tega zakona ter sredstva po 1. in
2. točki 7. člena tega zakona.
35. člen
Če temeljna izobraževalna skupnost s sredstvi iz obveznih in stalnih virov
po 5. členu in z dopolnilnimi sredstvi občine po prvem odstavku 6. člena tega
zakona ne more zagotoviti financiranja dejavnosti osnovnih šol in dejavnosti
posebnih osnovnih šol za otroke z motnjami v duševnem razvoju, ji republiška
izobraževalna skupnost zagotovi v smislu drugega odstavka 6. člena in tretjega
odstavka 12. člena tega zakona posebna dopolnilna sredstva v skladu z merili
in pogoji, ki jih določi republiška izobraževalna skupnost v soglasju s Skupščino SR Slovenije, in sicer v višini stroškov, ki ustrezajo vzgojno izobraževalnim nalogam po zakonu o osnovni šoli (Uradni list SRS, št. 7-43/65).
Pri merilih in pogojih za določanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim po prejšnjem odstavku mora republiška izobraževalna skupnost upoštevati zlasti:
— gospodarsko zmogljivost prebivalstva in proračunsko potrošnjo na prebivalca v občini,
— razmerje med sredstvi za izobraževanje in proračunsko potrošnjo občine.
— stopnjo občinskega prispevka za izobraževanje (drugi odstavek 26. člena),
del občinskega prispevka za izobraževanje (27. člen) in del občinskega davka
od prometa blaga na drobno (drugi odstavek 29. člen), ki jih je določila občinska skupščina,
— razmerja med osebnimi in materialnimi izdatki v izobraževalnih zavodih na območju temeljne izobraževalne skupnosti,
— višino osebnih dohodkov učiteljev po stopnjah izobrazbe in stopnjah
izobraževalnih zavodov,
— obveznosti do srednjega šolstva in prosvetno pedagoške službe (42. člen).
Ce je temeljna izobraževalna skupnost ustanovljena za območje več občin,
ji zagotavlja republiška izobraževalna skupnost dopolnilna sredstva v skladu
z merili in pogoji iz prejšnjega odstavka za financiranje izobraževalnih dejavnosti na območju tiste občine, ki temeljni izobraževalni skupnosti ni mogla
zagotoviti potrebnih sredstev.
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36. člen
Republiški izobraževalni skupnosti pripadajo sredstva za izobraževanje,
ki se oblikujejo iz republiškega prispevka za izobraževanje po prvem odstavku
28. člena tega zakona, del republiškega davka od prometa blaga na drobno
po 29. členu tega zakona ter sredstva po 1. in 2. točki 7. člena tega zakona.
Ce republiški izobraževalni skupnosti sredstva iz obveznih in stalnih virov
ne zadoščajo za kritje obveznosti po tem zakonu, ji določi Skupščina SR Slovenije dopolnilna sredstva iz republiških proračunskih sredstev.
37. člen
Posebni izobraževalni skupnosti pripada poleg sredstev, ki jih ji zagotovijo
delovne organizacije, tudi del sredstev od republiškega prispevka za izobraževanje, ki ga po tem zakonu plačujejo delovni ljudje teh organizacij. Ta del
sredstev se določi v skladu z obsegom, vrsto in kvaliteto dejavnosti izobraževalnih zavodov, ki jih financira posebna izobraževalna skupnost.
Če posebna izobraževalna skupnost v soglasju z republiško izobraževalno
skupnostjo organizira izobraževanje kadrov tudi za širše potrebe, ji republiška
izobraževalna skupnost zagotovi sredstva za ta del njene dejavnosti.
Medsebojne obveznosti iz prejšnjih odstavkov se urejajo s pogodbo.
Ce je posebna izobraževalna skupnost organizirana za dve ali več republik,
se ta skupnost v sodelovanju z republiško izobraževalno skupnostjo sporazume
z ustreznimi izobraževalnimi skupnostmi v drugih republikah o delu sredstev,
ki ji pripada.
38. člen
Delovnim organizacijam, ki v skladu s pogoji, določenimi na podlagi zakona, neposredno organizirajo in financirajo izobraževanje kadrov za svoje
potrebe, zagotavlja ustrezna temeljna izobraževalna skupnost del sredstev, ki
jih njihovi delovni ljudje po tem zakonu vplačujejo v sklad te skupnosti. Ta
del se določi v skladu z vrsto, kvaliteto in obsegom izobraževalne dejavnosti.
Ce delovne organizacije iz prejšnjega odstavka v sporazumu s temeljno
izobraževalno skupnostjo organizirajo in financirajo izobraževanje kadrov tudi
za širše potrebe, jim temeljna izobraževalna skupnost zagotovi sredstva za ta
del njihove dejavnosti,
Medsebojne obveznosti iz prejšnjih dveh odstavkov se urejajo s pogodbo.
39. člen
Ce odstopi družbeno-politična skupnost izobraževalni skupnosti del svojega
rezervnega sklada za kritje potreb po obratnih sredstvih po osmem odstavku
96. člena temeljnega zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti
(Uradni list SFRJ, št. 31/64, 28/66 in 1/67), mora imeti izobraževalna skupnost
odstopljena sredstva na posebnem računu.
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č) Uporaba sredstev za izobraževanje
40. člen

Temeljna izobraževalna skupnost zagotavlja sredstva:
1. za obvezno osnovno šolanje za učence s svojega območja;
2. za šolanje otrok z motnjami v duševnem razvoju s svojega območja
v posebnih osnovnih šolah;
3. za izobraževanje v srednjih šolah in za vzgojo v domovih za učence
teh šol;
4. delovnim organizacijam, ki neposredno organizirajo in financirajo izobraževanje kadrov v skladu z 38. členom tega zakona;
5. za vzgojo v vzgojno-varstvenih zavodih za predšolsko in osnovnošolsko
mladino;
6. za financiranje dejavnosti prosvetno-pedagoške službe v skladu z zakonom o prosvetno-pedagoški službi;
7. za kritje prevoznih stroškov učencev osnovnih šol;
8. za štipendije izredno nadarjenim učencem srednjih šol, ki nimajo dovolj
materialnih sredstev za izobraževanje.
41. člen
Glede na svoje možnosti in v skladu s sprejetimi programi za razvoj
izobraževanja uporablja temeljna izobraževalna skupnost sredstva tudi:
— za financiranje dejavnosti glasbenih šol;
— za financiranje dopolnilnega izobraževanja in izobraževanja odraslih;
—
financiranje strokovnega izpopolnjevanja učiteljev in vzgojiteljev;
— za štipendije in posojila učencem in študentom, predvsem tistim, ki
se pripravljajo na učiteljski poklic, ter učiteljem in vzgojiteljem, ki dopolnjujejo
svojo strokovno izobrazbo;
— za pomoč pri oskrbi učencev v domovih za učence;
— za pomoč pri nabavi učbenikov in za pomoč pri šolski prehrani učencev v osnovnih šolah;
— za financiranje dejavnosti vzgojnih posvetovalnic;
— za druge potrebe na področju izobraževanja, ki jih določi statut izobraževalne skupnosti.
42. člen
Za financiranje dejavnosti srednjih šol in domov za učence teh šol, razen
tistih, ki jih financirajo posebne izobraževalne skupnosti oziroma neposredno
delovne organizacije, in za financiranje dejavnosti prosvetno pedagoške službe
(tretji odstavek 9. člena), zagotavljajo sredstva skupno temeljne izobraževalne
skupnosti z območij, določenih s tem zakonom (69. člen).
Dejavnost izobraževalnega zavoda iz prejšnjega odstavka neposredno financira tista temeljna izobraževalna skupnost, na območju katere je ta zavod.
Temeljne izobraževalne skupnosti z določenih območij so dolžne prispevati
sredstva za financiranje dejavnosti izobraževalnih zavodov in prosvetno pedagoške službe iz prvega odstavka tega člena po ključu, ki v enaki meri upošteva
sredstva, pripadajoča izobraževalnim skupnostim po 5. členu tega zakona, in
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višino sredstev za osebne dohodke v delovnih organizacijah na območju temeljne izobraževalne skupnosti, razen če se temeljne izobraževalne skupnosti
drugače sporazumejo.
43. člen
Posebna izobraževalna skupnost zagotavlja sredstva za dejavnost srednjih šol in domov za učence teh šol, ki izobražujejo strokovne kadre za potrebe
posameznih gospodarskih dejavnosti oziroma družbenih služb, za katere je
bila ustanovljena posebna izobraževalna skupnost.
44. člen
Posebna izobraževalna skupnost glede na svoje možnosti in v skladu s
sprejetimi programi za razvoj izobraževanja uporablja, sredstva tudi za financiranje dopolnilnega izobraževanja in izobraževanja odraslih, za strokovno
izpopolnjevanje učiteljev in vzgojiteljev, za štipendije in posojila učencem in
študentom ter za druge potrebe na področju izobraževanja, ki jih določi statut
izobraževalne skupnosti.
45. člen
,
C .
Republiška izobraževalna skupnost zagotavlja:

, •

.

1. sredstva za financiranje izobraževalne in z njo povezane znanstvenoraziskovalne dejavnosti visokošolskih zavodov, ki jih je ustanovila SR Slovenija;
2. dopolnilna sredstva temeljnim izobraževalnim skupnostim v skladu
s 35. členom tega zakona;
3. del sredstev posebnim izobraževalnim skupnostim v skladu s 37. členom
tega zakona;
4. sredstva za kritje razlike pri financiranju dejavnosti vzgojno varstvenih zavodov, osnovnih in srednjih šol z.italijanskim oziroma madžarskim učnim
jezikom in dvojezičnih vzgojno-varstvenih zavodov in osnovnih šol, za kolikor
stroški izobraževanja na teh zavodih presegajo stroške izobraževanja na enakovrstnih izobraževalnih zavodih s slovenskim učnim jezikom v skladu z merili,
ki jih določi republiška izobraževalna skupnost;
5. sredstva za kritje stroškov za pouk italijanskega jezika v slovenskih
osnovnih šolah na narodnostno mešanem območju občin Izola, Koper in Piran,
ter za s predmetnikom predpisani pouk madžarščine na slovenskih šolah v
občini Murska Sobota, kolikor ta pouk presega predpisani predmetnik za druge
istovrstne šole.
6. sredstva za financiranje vzgojno-izobraževalne dejavnosti posebnih zavodov za usposabljanje otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter
vedenju, ki opravljajo to dejavnost za celotno območje SR Slovenije;
7. sredstva za financiranje dejavnosti prosvetno-pedagoške službe iz republiške pristojnosti in prosvetno-pedagoške službe, za šole z italijanskim oziroma madžarskim učnim jezikom ter za dvojezične šole;
8. sredstva za sofinanciranje dejavnosti srednjih šol;
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9. sredstva za delno kritje prevoznih stroškov za učence srednjih šol in
za študente visokošolskih zavodov v skladu s pogoji, ki jih določi republiška
izobraževalna skupnost;
10. sredstva za financiranje izobraževanja učencev in študentov iz drugih
republik oziroma iz inozemstva v sodelovanju z izobraževalnimi skupnostmi
drugih republik oziroma z zainteresiranimi organi in organizacijami.
46. člen
Glede na svoje možnosti in v skladu s sprejetimi programi za razvoj izobraževalnih dejavnosti uporablja republiška izobraževalna skupnost sredstva tudi:
— za financiranje znanstveno-raziskovalnega dela na področju izobraževanja oziroma za proučevanje posameznih vprašanj s tega področja;
■—• za štipendije in posojila učencem in študentom;
— za strokovno izpopolnjevanje učiteljev in vzgojiteljev;
— za pomoč pri financiranju študentskih domov in menz;
— za radijske in televizijske šolske oddaje ter za proizvodnjo poučnega
in šolskega filma;
— za financiranje drugih dejavnosti in nalog, ki so posebnega pomena za
razvoj izobraževanja v republiki.
47. člen
V skladu s sprejetimi programi razvoja izobraževanja skrbijo izobraževalne
skupnosti skupaj z družbeno-političnimi skupnostmi za gradnjo, opremo in
večja popravila objektov izobraževalnih zavodov. Razen lastnih sredstev, ki
jih dajejo v ta namen, zbirajo tudi sredsteva od delovnih in drugih organizacij
in občanov, ki jih ti dajejo prostovoljno ali kot samoprispevek.
48. člen
Za opravljanje eksperimentalnih dejavnosti in drugih posebnih nalog na
področju izobraževanja lahko dajejo izobraževalne skupnosti posameznim izobraževalnim zavodom namenska sredstva.
49. člen
Izobraževalne skupnosti lahko dajejo garancije za kredite, ki jih izobraževalni zavodi dobijo iz splošnih in posebnih kreditnih sredstev iz pripadajočih
jim sredstev lahko prispevajo udeležbo, ki je potrebna izobraževalnim zavodom,
da morejo dobiti kredite pri poslovnih bankah in drugih dajalcih kreditov, in
lahko s svojimi sredstvi krijejo razliko med obrestmi, s katerimi dajejo kredite
poslovne banke, in obrestmi, s katerimi jih dajejo same iz svojih sredstev.
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50. člen
Izobraževalne skupnosti imajo obvezno rezervo.
V obvezno rezervo izobraževalne skupnosti se izloča vsako leto najmanj
2% od skupnih dohodkov skupnosti.
Obveznost izločanja sredstev v obvezno rezervo preneha, ko ta sredstva
dosežejo višino 5 °/0 enoletnih dohodkov izobraževalne skupnosti, ponovno pa
nastane, ko se sredstva obvezne rezerve zmanjšajo pod ta znesek.
Sredstva obvezne rezerve se uporabljajo, če se sredstva iz virov ne stekajo
pravočasno v sklad izobraževalne skupnosti ali če se pojavijo večji nepredvideni
izdatki.
S statusom izobraževalne skupnosti se podrobneje določi uporaba in upravljanje rezervnih sredstev.
IV. Medsebojna razmerja
a) Razmerje med izobraževalno skupnostjo in izobraževalnim zavodom
51. člen
Izobraževalni zavod si pridobiva povračila za svoje dejavnosti iz sredstev
izobraževalne skupnosti na podlagi programa in uspehov dela ter po merilih
izobraževalne skupnosti.
Povračila, ki jih dobiva izobraževalni zavod od izobraževalne skupnosti
za svojo dejavnost ter druga razmerja med izobraževalno skupnostjo in izobraževalnim zavodom, se določajo s pogodbo v skladu s temeljnim zakonom o zavodih (Uradni list SFRJ, št. 5-33/65).
S pogodbo se zlasti določijo:
— vrsta in obseg dejavnosti izobraževalnega zavoda v skladu s predmetnikom, učnim načrtom in drugimi splošnimi akti;
— način ugotavljanja doseženih delovnih uspehov;
— način obračunavanja in plačevanja povračila;
— posledice, kadar ena izmed pogodbenih strank ne izpolnjuje pogodbe;
—• način nagrajevanja posebnih uspehov izobraževalnega zavoda;
— druge medsebojne pravice in obveznosti.
•
Pogodba iz drugega odstavka tega člena se lahko sklene za eno ah več let,
ali samo za izvršitev določenega programa.
52. člen
Ce izobraževalni zavod in temeljna izobraževalna skupnost ne moreta doseči
sporazuma o višini povračila, odloči na zahtevo izobraževalnega zavoda ali
izobraževalne skupnosti o spornem vprašanju skupščina občine, na katere območju je sedež izobraževalnega zavoda.
O sporu po prejšnjem odstavku med izobraževalnim zavodom in posebno
izobraževalno skupnostjo odloči gospodarska zbornica SR Slovenije, o sporu
med izobraževalnim zavodom in republiško izobraževalno skupnostjo pa Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije.
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O sporu iz prejšnjih odstavkov mora pristojni organ odločiti v 30 dneh
od dneva, ko mu je bil spor predložen v odločitev.
Pred odločitvijo obravnava sporno vprašanje in predlaga rešitev skupna
komisija, v katero imenujeta po enega člana izobraževalni zavod in izobraževalna skupnost, predsednika pa imenuje organ, ki je pooblaščen, da odloča
o sporu.
Do odločitve o spornem vprašanju je izobraževalni zavod dolžan opravljati dejavnosti, za katere se ni mogel sporazumeti o povračilu. Glede pravic
in obveznosti, ki nastanejo iz teh dejavnosti, veljajo do odločitve o spornem
vprašanju določbe sporazuma, sklenjenega za prejšnje leto, razen če so ponujeni
pogoji za tekoče leto za zavod ugodnejši.
b) Razmerja med izobraževalnimi skupnostmi
53. člen
Izobraževalne skupnosti sodelujejo med seboj pri reševanju zadev, ki so
splošnega in skupnega pomena, zlasti pri usmerjanju razvoja mreže izobraževalnih zavodov ter pri usklajevanju meril za financiranje izobraževalnih dejavnosti.
Izobraževalne skupnosti se lahko sporazumejo, da skupno zagotovijo sredstva za financiranje posameznih izobraževalnih dejavnosti in za financiranje
nalog, ki so skupnega pomena.
Izobraževalne skupnosti urejajo medsebojna razmerja tudi s pogodbami.
54. člen
Temeljne izobraževalne skupnosti, ki v skladu z 42. členom tega zakona
financirajo dejavnosti srednjih Sol in domov za učence teh šol na območjih,
določenih s tem zakonom, sporazumno:
1. sprejemajo merila za financiranje dejavnosti srednjih šol in domov za
učence teh šol;
2. na podlagi sprejetih meril določijo delež, ki ga posamezne izobraževalne
skupnosti prispevajo za financiranje srednjih šol in domov za učence teh šol
ter način obračunavanja med izobraževalnimi skupnostmi;
3. dajo predloge za organizacijo in razvoj mreže srednjih šol na območju •
temeljnih izobraževalnih skupnosti.
Temeljne izobraževalne skupnosti lahko imenujejo skupen organ (svet)
za opravljanje nalog iz prejšnjega odstavka. V tem svetu imajo temeljne
izobraževalne skupnosti enako število svojih predstavnikov.
55. člen
Ce se v izobraževalnem zavodu izobražujejo učenci in študenti iz drugih
republik, sklene izobraževalna skupnost oziroma delovna organizacija, ki financira dejavnost tega izobraževalnega zavoda, z ustrezno izobraževalno skupnostjo
oziroma z zainteresirano delovno ali drugo organizacijo pogodbo o povračilu
stroškov za izobraževanje teh učencev in študentov.
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Če se v izobraževalnem zavodu izobražujejo tuji državljani, zagotovi povračilo stroškov za njihovo izobraževanje republiška izobraževalna skupnost
po dogovoru z zainteresiranimi organi oziroma organizacijami.
56. člen
O sporih med temeljnimi izobraževalnimi skupnostmi ter o sporih med
temeljnimi izobraževalnimi skupnostmi in delovnimi organizacijami glede sredstev za izobraževanje (38. in 54! člen) odloča razsodišče. Predsednika razsodišča
imenuje republiška izobraževalna skupnost, člane razsodišča pa imenujejo
sporne stranke.
O sporih med temeljnimi izobraževalnimi skupnostmi in republiško izobraževalno skupnostjo ter o sporih med posebno izobraževalno skupnostjo in
republiško izobraževalno skupnostjo glede sredstev, ki jih je republiška izobraževalna skupnost dolžna zagotoviti tem skupnostim v skladu s tem zakonom
(35. in 37. člen), odloča razsodišče. Predsednika razsodišča imenuje Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije, člane razsodišča pa imenujejo sporne stranke.
V razsodiča iz prejšnjih odstavkov imenuje vsaka sporna stranka enako
število članov, vendar najmanj vsaka po dva člana.
Razsodišča iz prvega in drugega odstavka tega člena morajo pred odločitvijo
o sporu dobiti mnenje prizadetih občin oziroma Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije, oziroma — če je ena od spornih strank posebna izobraževalna
skupnost ali delovna organizacija (37. in 38. člen) -— tudi mnenje Gospodarske
zbornice SR Slovenije.
Odločba razsodišča iz prvega in drugega odstavka tega člena je dokončna.
Z,a postopek pred razsodiščem iz prvega in drugega odstavka tega člena se
smiselno uporabljajo splošni predpisi o razsodiščih.
c) Razmerje med izobraževalno skupnostjo in družbeno-politično skupnostjo
57. člen
Družbeno-politične skupnosti zagotavljajo izobraževalnim skupnostim na
svojem območju splošne pogoje za uresničevanje njihovih nalog.
58. člen
Skupščina občine, za katero je ustanovljena temeljna izobraževalna skupnost:
— potrjuje statut temeljne izobraževalne skupnosti;
— daje soglasje k programu temeljne izobraževalne skupnosti;
— obravnava letno poročilo o delu ter mnenja in predloge temeljne izobraževalne skupnosti;
— obravnava finančni načrt in zaključni račun temeljne izobraževalne
skupnosti;
— daje temeljnim izobraževalnim skupnostim priporočila za izvajanje
sprejetih smernic za razvoj izobraževalnih dejavnosti ter za racionalno uporabo
razpoložljivih sredstev;
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— vabi predstavnike izobraževalne skupnosti na seje, na katerih razpravlja
o razvoju in financiranju izobraževanja.
Če je temeljna izobraževalna skupnost ustanovljena za območje več občin,
opravljajo zadeve iz prejšnjega odstavka skupščine vseh občin, za katerih območja je ta skupnost ustanovljena.
Skupščina SR Slovenije opravlja zadeve iz prvega odstavka tega člena za
republiško izobraževalno skupnost.
Skupščina SR Slovenije opravlja zadeve iz prvega odstavka tega člena
tudi za posebne izobraževalne skupnosti, dobiti pa mora prej mnenje gospodarske zbornice SR Slovenije oziroma ustrezne skupnosti delovnih organizacij
s področja družbenih služb, ki prispevajo sredstva v sklad posebne izobraževalne
skupnosti.
59. člen
Izobraževalna skupnost je dolžna obravnavati na svojih sejah pripombe,
mnenja in priporočila pristojnih organov družbeno-politične skupnosti in jih
obveščati o svojih sklepih oziroma stališčih.
60. člen
Zakonitost dela temeljne izobraževalne skupnosti nadzoruje pristojni
upravni organ občine, v kateri ima skupnost sedež.
Ce je temeljna izobraževalna skupnost ustanovljena za območje več občin,
mora občinski upravni organ iz prejšnjega odstavka glede ugotovljenih nezakonitosti in storjenih ukrepov obvestiti pristojne upravne organe vseh občin,
za katerih območja je ta skupnost ustanovljena.
Zakonitost dela republiške izobraževalne skupnosti in posebnih izobraževalnih skupnosti nadzoruje republiški sekretariat za prosveto in kulturo.
Skupščina družbeno-politične skupnosti, katere upravni organ nadzoruje
zakonitost dela izobraževalne skupnosti, ima pravico zadržati izvršitev splošnega akta izobraževalne skupnosti, ki je v nasprotju z zakonom, drugim predpisom ali statutom izobraževalne skupnosti.
V. Prehodne in končne določbe
61. člen
Temeljne izobraževalne skupnosti in republiška izobraževalna skupnost se
morajo ustanoviti do 31. maja 1967. financiranje izobraževalnih dejavnosti pa
prevzamejo s 1. julijem 1967.
Posebne izobraževalne skupnosti prevzamejo financiranje izobraževalnih
dejavnosti po tem zakonu s 1. januarjem 1968. V letu 1967 se izobraževalne
dejavnosti s področja strokovnega šolstva financirajo še naprej v skladu s priporočilom za začasno financiranje strokovnega šolstva v SR Sloveniji v letu
1967 (Uradni list SRS, št. 42-232/66). Sredstva, ki jih delovne organizacije
prispevajo za financiranje izobraževalne dejavnosti s področja strokovnega
šolstva, se v letu 1967 dajejo temeljnim izobraževalnim skupnostim oziroma
neposredno ustreznim izobraževalnim zavodom.
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62. člen
Z dnem, ko pričnejo delati izobraževalne skupnosti, prenehajo skladi za
šolstvo.
Skladi za šolstvo morajo sestaviti zaključni račun po stanju na dan
30. junija 1967. Vse pravice in obveznosti skladov prevzamejo družbeno-politične skupnosti, ki so jih ustanovile.
Družbeno-politične skupnosti lahko prenesejo aktiva skladov za šolstvo
na izobraževalno skupnost.
63. člen
Sredstva za izobraževanje se v skladu s tem zakonom zagotavljajo temeljnim izobraževalnim skupnostim in republiški izobraževalni skupnosti od 1. julija 1967, posebnim izobraževalnim skupnostim pa od 1. januarja 1968.
64. člen
Za leto 1967 znaša stopnja republškega prispevka za izobraževanje iz
osebnega dohodka iz delovnega razmerja 1 % od osnove po prvem odstavku
26. člena tega zakona. Za enak odstotek se za leto 1967 zniža stopnja republiškega prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, ki je določena
z zakonom o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks
(Uradni list SRS, št. 36-364/65 in 6-36/67).
Občinske skupščine morajo v letu 1967 določiti najmanj takšno stopnjo
občinskega prispevka za izobraževanje po drugem odstavku 26. člena tega
zakona, tolikšen del občinskega prispevka za izobraževanje po 27. členu tega
zakona in tolikšen del občinskega davka od prometa blaga na drobno po
drugem odstavku 29. člena tega zakona, da bodo za financiranje dejavnosti iz
40. in 41. člena tega zakona zagotovljena sorazmerno najmanj za toliko višja
sredstva, za kolikor se druga sredstva občinskega proračuna v letu 1967 povečajo. Ce pa se sredstva v občinskem proračunu za leto 1967 ne povečajo, morajo
biti zagotovljena najmanj tolikšna sredstva, kot so jih občinske skupščine
zagotovile za te dejavnosti v letu 1966.
V povečanje občinskih proračunskih, sredstev po prejšnjem odstavku se ne
računajo sredstva, ki se stekajo v občinski proračun od prispevka za uporabo
mestnega zemljišča.
65. člen
Posebna dopolnilna sredstva, ki jih republiška izobraževalna skupnost
zagotavlja temeljnim izobraževalnim skupnostim po 35. členu tega zakona,
so v letu 1967 zagotovljena občinam neposredno iz proračuna SR Slovenije po
zakonu o določitvi dopolnilnih sredstvev občinam (Uradni list SRS, št. 6-38/67).
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se zagotovi republiški izobraževalni skupnosti za dopolnjevanje temeljnih izobraževalnih skupnosti za leto
1967 najmanj 3 000 000 dinarjev iz sredstev rezerve po četrti alinei 4. člena
zakona o določitvi dopolnilnih sredstev občinam.
Republiška izobraževalna skupnost mora določiti merila in pogoje za dodeljevanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim
(35. člen) najpozneje do 31. decembra 1967.
22
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66. člen
Občinske skupščine morajo določiti stopnjo občinskega prispevka za
izobraževanje, del občinskega prispevka za izobraževanje in del občinskega
davka od prometa blaga na drobno po tretjem odstavku 64. člena tega zakona
najpozneje do 15. junija 1967.
67. člen
Dokler izobraževalne skupnosti ne sprejmejo meril za financiranje izobraževalnih dejavnosti in drugih nalog, oziroma dokler ne bodo sklenjene pogodbe
o financiranju obveznih skupnih nalog izobraževalnih skupnosti, pripadajo
izobraževalnim zavodom akontacije v višini najmanj poprečnih mesečnih zneskov, ki so jih dobivali v prvi polovici leta 1967, vendar ne manj kot v letu 1966.
68. člen
Glede obračunavanja in pobiranja, poroštva, obresti, oprostitev, kazenskih
ukrepov, pravnih sredstev in drugega, kar se nanaša na obračunavanje in pobiranje prispevka za izobraževanje iz osebnega dohodka, se primerno uporabljajo ustrezne določbe temeljnega zakona o prispevkih in davkih občanov.
69. člen

*

Za skupno financiranje srednjih šol in domov za učence teh šol v skladu
z 42. in 54. členom tega zakona se določijo naslednja območja:
1. občine: Brežice, Celje, Krško, Laško, Mozirje, Sevnica, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Velenje in Žalec;
2. občine: Ajdovščina, Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Nova Gorica, Piran,
Postojna, Sežana in Tolmin;
3. občine: Cerknica, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Kamnik, Kočevje,
Litija, Ljubljana-Bežigrad, Ljubljana-Center, Ljubljana-Moste-Polje, LjubljanaŠiška, Ljubljana-Vič-Rudnik, Logatec, Ribnica, Trbovlje. Vrhnika in Zagorje
ob Savi;
4. občine: Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka in Tržič;
5. občine: Lenart, Maribor, Ormož, Ptuj in Slovenska Bistrica;
6. občine: Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota;
7. občine: Črnomelj, Metlika, Novo mesto in Trebnje;
8. občine: Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj
Gradec.
Temeljne izobraževalne skupnosti lahko sporazumno spremenijo območja
iz prejšnjega odstavka.
70. člen
Ta zakon se ne nanaša na zagotavljanje sredstev za dejavnosti in razvoj
izobraževalnih zavodov, ki se ustanavljajo za Jugoslovansko armado in organe
za notranje zadeve.
71. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.
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OBRAZLOŽITEV
I
Zvezna skupščina je 14. maja 1966 sprejela splošni zakon o finančnih
sredstvih za izobraževanje in vzgojo (Uradni list SFRJ, št. 21-229/66). Na
podlagi določil zveznega splošnega zakona je republika dolžna sprejeti ustrezni
republiški zakon, ki naj podrobneje določi sistem financiranja in samoupravljanja ter načela in organizacijo delitve na področju vzgoje in izobraževanja.
Zvezni splošni zakon in republiški zakon bosta tvorila pravno osnovo za uveljavitev takšnih družbenoekonomskih pogojev, ki bodo omogočali popolnejše
uresničevanje samoupravljanja in delitve po delu v tej družbeni dejavnosti.
Dosedanji proračunsko administrativni odnosi na tem področju so ovirali razvoj
vzgojno izobraževalnega sistema, da'se ni mogel skladneje prilagajati splošnim
družbenim in gospodarskim potrebam. To velja zlasti za vlogo izobraževanja
pri izboljševanju izobrazbene strukture zaposlenih, od česar je močno odvisna
proizvodnost dela in rast družbenega proizvoda ter s tem uresničevanje gospodarske reforme.
Delovni ljudje in delovne organizacije postajajo vse bolj osnovni nosilci
materialnih sredstev za potrebe družbenega razvoja. V skladu s tem je treba
izgrajevati sistem financiranja izobraževanja, ki bo slonel na interesu in
potrebah delovnih ljudi, delovnih organizacij in njihovih združenj ter občin
kot širših družbenih skupnosti proizvajalcev kakor tudi drugih za vzgojo in
izobraževanje zainteresiranih občanov. Tako bo mogoče zgraditi sistem izobraževanje, ki ne bo ostal samo načelo in deklarirana pravica, marveč bo zagotovil
tudi možnosti za uresničenje teh načel. Tako konstituirana pravica do izobraževanja, ki bo temeljila na realnih materialnih sredstvih, bo tudi zmanjšala
protislovja med željami, potrebami in možnostmi.
Takšno vlogo izobraževanja pa bo mogoče uresničiti le; če bomo ustvarili
ustreznejše pogoje za hitrejši razvoj družbenoekonomskih odnosov na področju vzgoje in izobraževanja. Zato je potrebno, da zakon na temeljih samoupravljanja zagotovi obvezne in stalne vire za vzgojno izobraževalno dejavnost
šol ter , skupno z drugimi družbenimi sredstvi (prispevki družbeno-političnih
skupnosti, delovnih organizacij in samoprispevki občanov) odpre proces za
stabilizacijo financiranja šolstva in za nadaljnji razvoj njegove materialne
osnove. Tako naj bi v prihodnosti za šolstvo v skladu z družbenimi potrebami
namenili ustreznejši delež narodnega dohodka kot doslej, z načelom dohodka
pa bi dosledno uveljavil ekonomičnost izobraževanja. Z racionalizacijo šolske
mreže in intenzifikacijo vzgojno izobraževalnega procesa naj bi dosegli tudi
večji učinek pri vzgoji in izobraževanju.
Ta zakon ne uvaja zgolj zbiranja in delitve finančnih sredstev za šolstvo,
pač pa uzakonjuje tudi novo samoupravno institucijo na tem področju družbene
dejavnosti — izobraževalne skupnosti. Z njimi dograjujemo, dopolnjujemo in
širimo sistem samoupravljanja na področju vzgoje in izobraževanja, postavljamo celotno področje šolstva in delovne organizacije s področja izobraževanja
v nove družbenoekonomske odnose, kjer Se izobraževanje samostojno in enakopravno z ostalimi družbenimi dejavnostmi uveljavlja prek lastnega samoupravnega mehanizma. Izobraževalna skupnost je interesna skupnost vseh
občanov, vseh vzgojno-izobraževalnih zavodov in delovnih organizacij z do22»
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ločenega območja, ki skupaj z družbeno-politično skupnostjo skrbi za razvoj
vzgoje in izobraževanja in zagotavlja sredstva zanj.
Pri delu izobraževalnih skupnosti sodelujejo vsi prizadeti dejavniki za
vzgojo in izobraževanje, torej poleg predstavnikov vzgojno-izobraževalnih zavodov tudi zastopniki delovnih organizacij v gospodarstvu in družbenih službah,
drugih zainteresiranih organizacij in občanov, kakor tudi predstavniki družbenopolitičnih skupnosti z območja izobraževalne skupnosti.
Tako široko predstavništvo v organih izobraževalnih skupnosti, kot ga predvideva zakon, je odsev temeljne zamisli, da se prek izobraževalnih skupnosti
vzpostavlja enakopraven odnos med družbeno skupnostjo in vzgojno-izobraževalnim področjem in da se izobraževalna skupnost pojavlja kot nosilec delitve
sredstev med družbo in izobraževanjem.
Splošni zakon (v nadaljnjem besedilu: SZ) določa načela o sredstvih za
izobraževanje in vzgojo in načela o izobraževalnih skupnostih, hkrati pa daje
republikam številna obligatorna in fakultativna pooblastila, na podlagi katerih
republike lahko samostojno rešujejo posamezna vprašanja v zvezi s financiranjem izobraževanja in vzgoje.
II
V skladu s pooblastili, določenimi s splošnim zakonom, mora republika
s svojim zakonom določiti:
— obveznosti družbeno-političnih skupnosti do izobraževanja in vzgoje,
v skladu s katerimi morajo te skupnosti zagotoviti izobraževalni skupnosti dopolnilna sredstva, če stalni in obvezni viri ne zadoščajo (tretji odstavek
2. člena SZ);
— višino republiškega prispevka za izobraževanje od osebnega dohodka iz
delovnega razmerja (drugi odstavek 3. člena SZ);
— način ustanovitve in območje, za katero se ustanovi izobraževalna skupnost (8. člen SZ);
— sredstva, ki se stekajo v sklad določene izobraževalne skupnosti
(12. člen SZ);
— pogoje, pod katerimi pripada izobraževalnim skupnostim za posamezne dejavnosti gospodarstva in družbenih služb ali za več delovnih organizacij del sredstev od prispevkov delovnih ljudi teh organizacij, ki se stekajo
v sklad izobraževalne skupnosti za določeno območje oziroma za območje
republike (1. odstavek 13. člena SZ);
— izobraževalne in vzgojne zavode, za katere zagotavlja izobraževalna
skupnost za določeno območje oziroma za območje republike sredstva za dejavnost in za povečanje materialne osnove teh zavodov (15. člen SZ);
— kako naj ustrezna izobraževalna skupnost zagotovi del sredstev delovnim
organizacijam, ki neposredno organizirajo in financirajo izobraževanje kadrov
za svoje potrebe (prvi odstavek 18. člena SZ) in
— kako zagotoviti delovnim organizacijam, ki organizirajo in financirajo
izobraževanje kadrov za širše potrebe, dopolnilna sredstva za izobraževanje
(18. člen SZ).
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Po pooblastilu splošnega zakona pa republike lahko z zakonom določijo:
— da se med sredstva za izobraževanje obvezno in stalno steka tudi del
občinskega in republiškega davka od prometa blaga na drobno in od storitev
(drugi odstavek 3. člena SZ);
— da se v skladu s posebnim zveznim zakonom vpelje kot vir sredstev
za izobraževanje in vzgojo tudi prispevek na investicije (peti odstavek 2. člena
SZ);
— najnižjo stopnjo občinskega prispevka za izobraževanje od osebnih dohodkov iz delovnega razmerja in iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti,
od samostojnega opravljanja obrti in drugih gospodarskih dejavnosti, od samostojnega opravljanja intelektualnih storitev ter od avtorskih pravic, patentov
in tehničnih izboljšav (peti odstavek 3. člena SZ);
— da se del sredstev amortizacije nepremičnin izobraževalnih in vzgojnih
zavodov združuje v skladih izobraževalnih skupnosti kot kreditna sredstva
za razširjanje materialne osnove izobraževanja in vzgoje (5. člen SZ);
— da dajejo izobraževalne skupnosti iz sredstev za izobraževanje kredite
za šolanje in sredstva za druge potrebe (drugi odstavek 16. člena SZ) in
— pogoje, pod katerimi se dopolnilna sredstva za izobraževanje zagotavljajo neposredno iz republiškega proračuna (drugi odstavek 17. člena SZ).
III
Na podlagi navedenih izhodišč za ureditev novega sistema financiranja
vzgoje in izobraževanja občanov ter na podlagi obligatornih in fakultativnih
pooblastil, ki jih daje republikam splošni zakon, je republiški sekretariat za
prosveto in kulturo pripravil v juniju lani osnutek predloga zakona in ga dal
v javno razpravo. Delovne in družbeno-politične organizacije ter državni organi
in občani so intenzivno sodelovali v javni razpravi. Do določenega roka (20. september 1966) je republiški sekretariat prejel 212 pismenih odgovorov, v katerih
so dali udeleženci javne razprave k osnutku predloga zakona številne predloge
in pripombe.
Po proučitvi teh predlogov in pripomb je republiški sekretariat pripravil
predlog zakona, ki ga je obravnaval Izvršni svet Skupščine SRS na seji
28. 10. 1966 in ga z določenimi dopolnitvami in spremembami v načelu sprejel.
Zakonski predlog so potem obravnavali vsi pristojni in prizadeti odbori Skupščine SRS. Glede na izredno živahnost javne razprave, na številne pripombe in
različna mnenja se je v tej razpravi izkristaliziralo mnenje, da je treba zakonski
predlog dopolniti in ga v določeni meri spremeniti, upoštevajoč predloge široke
javne razprave in skupščinskih odborov.
IV
V skladu s tem stališčem predlaga Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
dopolnjeni predlog zakona o izobraževalnih skupnostih o financiranju vzgoje
in izobraževanja v SR Sloveniji. Njegove glavne značilnosti so naslednje:
1. Izobraževalne skupnosti, organizirane po načelu samostojnosti in samoupravnih pravic delovnih in drugih organizacij ter občanov, ki naj jih sestavljajo, naj bodo najpomembnejši družbeni nosilec novega sistema financiranja
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vzgoje in izobraževanja. V tem smislu predvideva zakonski predlog naslednjo
organizacijo izobraževalnih skupnosti v SR Sloveniji:
— Za območje ene ali več občin se ustanovijo temeljne izobraževalne
skupnosti. Načelno izhodišče za teritorialno oblikovanje izobraževalnih skupnosti je območje občine, medtem ko je njihovo združevanje stvar medsebojnega
svobodnega dogovora in sporazuma. Temeljne izobraževalne skupnosti zagotavljajo sredstva zlasti za obvezno osnovno šolanje, za izobraževanje na srednjih
šolah, za vzgojo v vzgojno-varstvenih zavodih in za sofinanciranje prosvetnopedagoške službe. Zakon podrobneje našteva tudi druge obvezne oziroma neobvezne naloge temeljnih izobraževalnih skupnosti pri financiranju vzgojnoizobraževalnih dejavnosti;
če se ustanovi temeljna izobraževalna skupnost za območje več občin, to
ne odvezuje posamezne občine skrbi za izobraževalne dejavnosti na njenem
območju (1. odst. 30. člena). Hkrati omogoča zakon tudi popolnejšo obliko
združevanja v 2. odstavku 30. člena, ko se lahko občine z območja temeljne
izobraževalne skupnosti dogovorijo, da bodo sredstva iz obveznih in stalnih
virov, kakor tudi dopolnilna sredstva uporabljala za skupno financiranje izobraževalnih dejavnosti na celotnem območju temeljne izobraževalne skupnosti;
—- posebne izobraževalne skupnosti, katerih naloga naj bi bila skrb za
izobraževanje strokovnih kadrov za potrebe posameznih dejavnosti gospodarstva
in družbenih služb oziroma za skupne potrebe več delovnih organizacij. Delovnim in drugim zainteresiranim organizacijam je prepuščeno, da po svojih odločitvah oblikujejo posebne izobraževalne skupnosti, ki bodo skrbele za izobraževanje kadrov za njihove potrebe.
Delovne organizacije, za katerih potrebe izobražujejo strokovni kader
izobraževalni zavodi, ki jih financirajo posebne izobraževalne skupnosti, zagotavljajo sredstva za dejavnost teh zavodov predvsem iz lastnih sredstev. Posebni
izobraževalni skupnosti pa pripada tudi del prispevka za izobraževanje, ki
ga vplačujejo delavci teh delovnih organizacij. Zagotovi ji ga republiška izobraževalna skupnost, pri čemer se določi višina na podlagi medsebojnega sporazuma.
Ce pa posebna izobraževalna skupnost v soglasju z republiško izobraževalno
skupnostjo organizira izobraževanje kadrov tudi za širše potrebe, krije republiška izobraževalna skupnost celotne stroške za ta del njene dejavnosti
(37. člen).
V bistvu enak odnos kot med republiško in posebno izobraževalno skupnostjo je uveljavljen tudi med delčvno organizacijo, ki neposredno financira
dejavnost izobraževalnega zavoda, t&r med temeljno izobraževalno skupnostjo,
na območju katere je ta zavod (38. člen): '
— republiška izobraževalna skupnost naj bi financirala predvsem dejavnost visokošolskih zavodov, sofinancira posebne zavode in šole za pripadnike
narodnosti ter pouk italijanskega jezika v slovenskih osnovnih šolah na narodnostno mešanem območju treh obalnih občin (Izola, Koper, Piran) in s predmetnikom predpisani pouk madžarskega jezika v občini Murska Sobota, za
kolikor ta pouk presega predpisani predmetnik za druge istovrstne šolfe, sofinancirala srednj'e šole, financirala prosvetno-pedagoško službo v republiški pristojnosti in prosvetno prčdagošk6 službo za šole narodnosti oz. za dvojezične
šole in dajala dopolnilna sredstva tistim temeljnim izobraževalnim skupnostim,
ki z lastnimi obveznostmi in stalnimi viri ne morejo zagotoviti financiranja
•dejavnosti osnovnih šol'; •
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— republiški izobraževalni skupnosti nalaga predlog zakona še posebno
dolžnost, da skrbi za usklajevanje pogojev za delo in razvoj izobraževalnih
dejavnosti in sicer tako, da določa enotne osnove meril za financiranje dejavnosti izobraževalnih zavodov in da v skladu s predloženim zakonom zagotavlja
posebna dopolnilna sredstva temeljnim izobraževalnim skupnostim (12. člen);
— za financiranje dejavnosti srednjih šol (razen tistih, ki so vključene
v posebne izobraževalne skupnosti in tistih, ki jih neposredno financirajo gospodarske organizacije) se ne predvideva posebna institucionalna oblika izobražen
valnih skupnosti, pač pa le obvezno skupno financiranje vseh temeljnih
izobraževalnih skupnosti z določenega območja, ki je zaradi smotrnosti organizacije in glede na sedanjo mrežo srednjega šolstva določeno z zakonom. Skrb
za srednje šolstvo je tako vezana za širše območje, sredstva za financiranje
dejavnosti srednjih šol pa izobraževalne skupnosti prispevajo po enotnem
ključu, pri katerem se v enaki meri upoštevajo obvezna in stalna sredstva
izobraževalnih skupnosti in gospodarska moč (osebni dohodki v delovnih organizacijah) območja, ki ga obsega temeljna izobraževalna skupnost. Ta ključ
velja obvezno le v primeru, če se prizadete temeljne izobraževalne skupnosti
drugače ne sporazumejo. Skupno financiranje srednjih šol je po tem ali po
sporazumno drugače določenem ključu obvezno. Merila za financiranje dejavnosti srednjih šol in domov za učence teh šol, višino deleža, ki ga na temelju
predloženih meril prispevajo posamezne izobraževalne skupnosti, način medsebojnega obračunavanja med izobraževalnimi skupnostmi, predloge za organizacijo in razvoj mreže srednjih šol določajo temeljne izobraževalne skupnosti
sporazumno. Kolikor pride do nesporazuma, se spor ustrezno obravnava po
postopku, ki je v 56. členu predviden za nesoglasja med temeljnimi izobraževalnimi skupnostmi. Srednje šole pa so vključene v temeljno izobraževalno
skupnost, kjer je njihov sedež, in ta skupnost tudi neposredno skrbi za financiranje njihove dejavnosti (členi 42, 54 in 69). Enak način financiranja kot za
dejavnost srednjega šolstva naj bi veljal tudi za financiranje prosvetno pedagoške službe. Kolikor bodo temeljne izobraževalne skupnosti občutile potrebo
po tesnejši koordinaciji, bodo lahko ustanovile skupen organ (sVet) za skupno
financiranje srednjih šol in prosvetno-pedagoške službe. Ta svet bo skupen
organ vseh temeljnih izobraževalnih skupnosti z določenega območja in v njem
bodo temeljne izobraževalne skupnosti zastopane z enakim številom predstavnikov.
2. V predlogu so predvideni razni viri sredstev za izobraževanje. Trdnost
in stabilnost financiranja izobraževanja naj bi zagotovili obvezni in,stalni viri
sredstev za izobraževanje. Ta sredstva bi morala zadoščati predvsem z financiranje osnovne dejavnosti izobraževalnih zavodov. Drugi viri pa naj bi služili
za izboljševanje sedanjega stanja, za razširitev materialne osnove vzgoje in
izobraževanja ter za druge potrebe na področju izobraževanja.
Poglavitna obvezna in stalna vira sta občinski in republiški prispevek
za izobraževanje, ki jih plačujejo občani iz svoj h osebnih dohodkov. Občani
tako sami prispevajo sredstva za svoje izobraževanje. Načeloma naj bi bili
zajeti vsi osebni dohodki.
Obvezna in stalna vira sredstev za izobraževanje sta tudi del občinskega
davka od prometa blaga na drobno ter del republiškega davka od prometa blaga
1
na drobno.
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S posebnim zakonom se bo določilo v prihodnje:
a) stopnja republiškega prispevka za izobraževanje iz osebnega dohodka
iz delovnega razmerja,
b) del republiškega davka od prometa blaga na drobno, ki se steka med
sredstva za izobraževanje.
Z istim zakonom bodo določene tudi:
a) najnižje stopnje občinskega prispevka za izobraževanje iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja in najnižji delež občinskega prispevka za izobraževanje iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti, od samostojnega opravljanja obrti in drugih gospodarskih dejavnosti, od samostojnega opravljanja
intelektualnih storitev ter od avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav,
b) najmanjši del občinskega davka od prometa blaga na drobno, ki ga
občina nameni za izobraževanje.
Upoštevajoč morebitne minimalne stopnje določene s posebnim zakonom,
določa občinska skupščina samostojno stopnje občinskega prispevka za izobraževanje in del davka od prometa blaga na drobno.
Za drugo polovico leta 1967 določa zakon v prehodnih določbah naslednje:
a) občinske skupščine določijo sredstva za izobraževanje na svojem območju najkasneje do 15. junija t. 1.;
b) občinske skupščine morajo v letu 1967 zagotoviti iz stalnih in obveznih
virov najmanj tolikšna sredstva za izobraževalne dejavnosti kot v letu 1966.
Ce pa so sredstva občinskega proračuna letos večja kot lani, morajo občinske
skupščine zagotoviti za financiranje izobraževanja sorazmerno za toliko večja
sredstva, za kolikor se je proračun letos povečal;
c) stopnja republiškega prispevka za izobraževanje iz osebnega dohodka
iz delovnega razmerja znaša 1 %.
Med sredstva za izobraževanje republiške izobraževalne skupnosti se steka
tudi 42,5% republiškega davka od prometa blaga na drobno;
č) posebna dopolnilna sredstva, ki jih republiška izobraževalna skupnost
zagotavlja temeljnim izobraževalnim skupnostim, se v letu 1967 zagotovijo
neposredno občinam iz republiškega proračuna v skladu z zakonom o zagotovitvi dopolnilnih sredstev občinam.
Poleg teh sredstev bo republiški proračun še dodatno zagotovil najmanj
3 000 000 N din namenskih sredstev za dopolnjevanje temeljnih izobraževalnih
skupnosti.
Kvantifikacija k zakonskemu predlogu je posebna priloga obrazložitve.
V njej so podrobno razčlenjeni obvezni in stalni viri glede na izobraževalne
skupnosti.
V predlogu so kot drugi viri za izobraževanje predvidena zlasti sredstva,
ki jih delovne organizacije in druge družbene pravne osebe ter državni organi
namenijo za dejavnosti in razvoj izobraževanja, in sredstva, ki jih občani
prostovoljno ali kot samoprispevek dajejo za izobraževanje (7. člen). Ta sredstva
se lahko dajejo skladom izobraževalnih skupnosti ali pa neposredno izobraževalnim zavodom (8. člen).
3. Za uporabo sredstev za izobraževanje predlog zakona dopušča široke
možnosti, vendar pa izrecno našteva, kaj se po zakonu mora zagotoviti iz teh
sredstev (člen 40, 42, 43, 45) in kaj se zagotavlja glede na gmotne možnosti,
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toda v skladu s sprejetimi programi razvoja izobraževanja (člen 41, 44, 46,
48, 49).
4.' Zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim
skupnostim za financiranje osnovnega šolstva je bistvena novost v predloženem
zakonu, ki naj bi prispevala k bolj usklajenemu in enovitejšemu razvoju
osnovnega šolstva v republiki.
Potem ko občina v skladu z gospodarsko zmogljivostjo prebivalstva svojega
območja izčrpa svoje možnosti za pokritje obveznosti na področju izobraževanja,
ki jih ji nalagata ustava in zakon, zagotovi republiška izobraževalna skupnost
temeljni izobraževalni skupnosti za dejavnost osnovnih šol in posebnih osnovnih
šol za otroke z motnjami v duševnem razvoju posebna dopolnilna sredstva.
Kdaj je temeljna izobraževalna skupnost upravičena do posebnih dopolnilnih
sredstev in v kolikšni višini^ se določa z merili in pogoji, ki jih sprejme republiška izobraževalna skupnost v soglasju s Skupščino SRS.
Pri merilih in pogojih za določanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim zavezuje predlog zakona republiško izobraževalno skupnost, da upošteva zlasti gospodarsko zmogljivost prebivalstva in
proračunsko potrošnjo na prebivalca v občini, razmerje med sredstvi za
izobraževanje in proračunsko potrošnjo občine, stopnjo občinskega prispevka
za izobraževanje (drugi odstavek 26. člena), del občinskega prispevka za
vzdrževanje (27. člen) in del občinskega davka od prometa blaga na drobno
(drugi odstavek 29. člena), ki jih je določila občinska skupščina, razmerje med
osebnimi in materialnimi izdatki v izobraževalnih zavodih na območju temeljne izobraževalne skupnosti, višino osebnih dohodkov učiteljev po stopnjah
izobrazbe in stopnjah izobraževalnih zavodov ter obveznosti do srednjega šolstva in prosvetno pedagoške službe.
Predlog zakona posebej zadolžuje republiško izobraževalno skupnost, da
določi merila in pogoje za dodeljevanje posebnih dopolnilnih sredstev .najpozneje do konca leta 1967.
Zakon tudi določa, da se v primeru, če je temeljna izobraževalna skupnost
ustanovljena za območje več občin, posebna dopolnilna sredstva zagotavljajo
le za financiranje izobraževalne dejavnosti v tisti občini, ki po merilih in pogojih za dajanje dopolnilnih sredstev republiške izobraževalne skupnosti sama
ni mogla zagotoviti zadostnih sredstev.
5. Sredstva, ki se bodo natekala iz predvidenih obveznih in stalnih virov,
ne bodo v prvem obdobju novega sistema financiranja zadoščala, da bi lahko
zakon določil obvezno udeležbo pri naložbah za stabilen razvoj materialne
osnove vzgoje in izobraževanja. Potrebno bo, da se bodo sredstva za te investicije zbirala še naprej iz sredstev občin in republike, iz sredstev delovnih
organizacij ter s samoprispevki občanov. Pri tem pa bodo sodelovale tudi
izobraževalne skupnosti, če bodo imele kaj sredstev (47. člen). V predlogu zakona je v skladu s pooblastilom iz splošnega zakona predvideno tudi združevanje amortizacijskih sredstev (31., 32. in 33. člen).
V skladih izobraževalnih skupnosti naj bi se združeval del sredstev od
amortizacije nepremičnin izobraževalnih zavodov, vključenih v skupnost. Ta
sredstva naj bi izobraževalna skupnost posojala investitorjem, ali pa jih sama
uporabljala za gradnjo novih objektov oziroma za nadomestilo dotrajanih
zgradb. Izobraževalnim zavodom pa se morajo vrniti sredstva potem, ko so
bila vložena najmanj deset let v sklad izobraževalne skupnosti.
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V predlogu zakona je predvideno, da se odnosi med izobraževalno skupnostjo in izobraževalnim zavodom glede povračila za opravljanje dejavnosti
določajo s pogodbo. Predvideno je tudi, kaj vse naj vsebuje ta pogodba. Pogodba se lahko sklene za eno ali za več let (51. člen). Glede reševanja sporov
med izobraževalno skupnostjo in izobraževalnim zavodom predvideva predlog
zakona poseben postopek in organe, ki so pristojni za razsojanje spornih
vprašanj (52. člen).
Glede odnosov med- temeljnimi izobraževalnimi skupnostmi predvideva
predlog medsebojno sodelovanje pri zadevah splošnega in skupnega pomena,
zlasti pri usmerjanju razvoja mreže izobraževalnih zavodov ter pri usklajevanju
meril in kriterijev za financiranje izobraževalnih dejavnosti. Izobraževalne
skupnosti se lahko sporazumejo, da skupaj financirajo posamezne izobraževalne
dejavnosti ali skupne naloge (člen 53).
Spore med temeljnimi izobraževalnimi skupnostmi oziroma med temeljnimi
izobraževalnimi skupnostmi in delovnimi organizacijami (38. in 54. člen) kakor
tudi spore med republiško izobraževalno skupnostjo in drugimi izobraževalnimi skupnostmi rešujejo posebna, v ta namen imenovana razsodišča. To sicer
ne velja za spore, ki izvirajo iz pogodbe, pač pa za spore, ki so izven pogodbenega razmerja. Spore, izvirajoče iz pogodbe, rešuje sodišče splošne pristojnosti, kakor pač vse pogodbene spore med pravnimi osebami.
Določbe o odnosih med izobraževalnimi skupnostmi in družbeno političnimi skupnostmi so v osnutku prevzete iz splošnega zakona in podrobneje
obdelane v 58. členu. Predvideno je tudi nadzorovanje dela zakonitosti izobraževalnih skupnosti. Zakonitost dela temeljnih ižobraževalnih skupnosti naj
bi nadzorovali pristojni organi občine, v katerih so sedeži teh skupnosti. Zakonitost dela republiške izobraževalne skupnosti in posebnih izobraževalnih
skupnosti naj bi nadzoroval republiški sekretariat za proisveto in kulturo
(60. člen)
7. V predhodnih in končnih določbah predvideva predlog zakona zlasti
tiste ukrepe, ki so potrebni za pravočasno organizacijo in začetek izvajanja
novega sistema financiranja izobraževanja v SR Sloveniji. Upoštevajoč spremembo in dopolnitev zveznega splošnega zakona (Uradni list SFRJ, št. 1/67)
naj bi se sredstva za financiranje izobraževanja začela zagotavljati s 1. julijem
1967 (63. člen). Temeljne izobraževalne skupnosti in republiška izobraževalna
skupnost naj bi se ustanovile najpozneje do 31. maja, financiranje pa naj bi
prevzele s 1. julijem 1967 (61. člen). Posebne izobraževalne skupnosti pa, naj
bi prevzele fnanciranje izobraževalnih dejavnosti po tem zakonu s 1. januarjem 1968. Spričo tega naj bi se dejavnosti strokovnega šolstva v letu 1967
financirale še naprej v skladu s priporočilom Skupščine SR Slovenije o začasnem financiranju strokovnega šolstva v SR Sloveniji, tako da bi delovne
organizacije svoje prispevke za financiranje dejavnosti strokovnih šol dajale
temeljnim izobraževalnim skupnostim ali neposredno samim izobraževalnim
zavodom.
Skupščine občin so dolžne, da najkasneje -do 15. junija sprejmejo odloke
o stopnjah občinskih prispevkov za izobraževanje in določijo za izobraževanje
namenjen del občinskega davka od prometa blaga na drobno (člen 66), ker
je z zakonom določena le stopnja republiškega prispevka za izobraževanje in
del republiškega davka od prometa blaga na drobno,; ki je namenjen za
izobraževanje.
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S posebnimi določbami se ureja tudi likvidacija sedanjih skladov za šolstvo (člen 62), način financiranja izobraževalnih dejavnosti, dokler izobraževalne skupnosti ne sprejmejo meril ah ne sklenej,o pogodb za financiranje
skupnih nalog in dejavnosti (člen 67), ter določajo območja za skupno financiranje srednjih šol in domov za učence teh šol (člen 69).
' AMANDMAJI
Izvršnega sveta k predlogu zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju
vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji
K predlogu zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje
in izobraževanja v SR Sloveniji se predlagajo tele spremembe in dopolnitve:
1. Zaporedje prvih treh členov se spremeni takole:
— sedanji 1. člen postane nov 3. člen,
— sedanji 2. člen postane nov 1. člen,
— sedanji 3. člen postane nov 2. člen.
2. Drugi odstavek 5. člena postane nov prvi odstavek 6. člena.
V prvem odstavku novega 6. člena se beseda »odstavka-« nadomesti z
besedo »člena«.
V drugem odstavku novega 6. člena se pred besedo »dopolnilna« vstavi
beseda »posebna«, na koncu odstavka pa se doda besedilo »(35. člen)«.
3. V 8. členu se za številko »5.« doda besedilo »in 6.«.
4. V sedmi alinei 12. člena se za besedo »delitev« doda beseda »sredstev«.
5. Drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Iniciativni odbor za ustanovitev temeljne izobraževalne skupnosti imenuje
občinska skupščina.«
Za spremenjenim drugim odstavkom se doda nov, tretji odstavek, ki
se glasi:
»Ce naj se temeljna izobraževalna skupnost ustanovi za območje več občin
(drugi odstavek 9. člena), imenujejo iniciativni odbor prizadete občinske skuprščine sporazumno.«
6. Drugi stavek 18. člena postane nov drugi odstavek tega člena.
7. Drugi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Več kot polovico članov skupščine in posebne izobraževalne skupnosti
imenujejo delovne organizacije s področja gospodarstva oziroma družbenih
služb, za katerih potrebe izobražujejo kadre izobraževalni zavodi, ki jih financira ta skupnost.«
8. V drugem odstavku 28. člena se v zadnji vrsti med besedama »in«
ter »iz« doda besedilo »najnižji del občinskega prispevka za izobraževanje«.
9. V prvem odstavku 30. člena se besedilo »po 5. členu« na,domesti z
besedilom »po 5. členu in po prvem odstavku 6. člena«.
10. V 34. členu se na koncu doda besedilo »(drugi odstavek 8. člena)«.
11. V prvem odstavku 35. člena se namesto besedila »prvem odstavku
5. člena« vstavi besedilo »5. členu«,, namesto besedila »drugem odstavku 5,. člena«
pa besedilo »prvem odstavku 6. člena«. Pred besedo »dopolnilna« v šesti vrsti
tega odstavka se vstavi beseda »posebna«. ,
, ,i ,
,
H. •
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12. V prvem odstavku 36. člena se na koncu doda besedilo »(drugi odstavek 8. člena)«.
Drugi odstavek 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ce republiški izobraževalni skupnosti sredstva iz obveznih in stalnih
virov ne zadoščajo za kritje obveznosti po tem zakonu, ji določi Skupščina
SR Slovenije dopolnilna sredstva iz republiških proračunskih sredstev.«
13. V tretjem odstavku 42. člena se besedilo »prvem odstavku 5. člena«
nadomesti z besedilom »5. členu«.
14. V 54. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Temeljne izobraževalne skupnosti lahko imenujejo skupen organ (svet)
za opravljanje nalog iz prejšnjega odstavka. V tem svetu imajo temeljne izobraževalne skupnosti enako število svojih predstavnikov.«
15. Sedanji 56. člen se spremeni in se glasi:
»O sporih med temeljnimi izobraževalnimi skupnostmi ter o sporih med
temeljnimi izobraževalnimi skupnostmi in delovnimi organizacijami glede sredstev za izobraževanje (38. in 54. člen) odloča razsodišče. Predsednika razsodišča
imenuje republiška izobraževalna skupnost, člane razsodišča pa imenujejo
sporne stranke.
O sporih med temeljnimi izobraževalnimi skupnostmi in republiško izobraževalno skupnostjo ter o sporih med posebno izobraževalno skupnostjo
in republiško izobraževalno skupnostjo glede sredstev, ki jih je republiška
izobraževalna skupnost dolžna zagotoviti tem skupnostim v skladu s tem
zakonom (35. in 37. člen), odloča razsodišče. Predsednika razsodišča imenuje
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, člane razsodišča pa imenujejo sporne
stranke.
V razsodišča iz prejšnjih odstavkov imenuje vsaka sporna stranka enako
število članov, vendar najmanj vsaka po dva člana.
Razsodišča iz prvega in drugega odstavka tega člena morajo pred odločitvijo o sporu dobiti mnenje prizadetih občin oziroma Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, oziroma —■ če je ena od spornih strank posebna izobraževalna skupnost ali delovna organizacija (37. in 38. člen) — tudi mnenje
Gospodarske zbornice SR Slovenije.
Odločba razsodišča iz prvega in drugega odstavka tega člena je dokončna.
Za postopek pred razsodiščem iz prvega in drugega odstavka tega člena
se smiselno uporabljajo splošni predpisi o razsodiščih.«
16. Prvi stavek prvega odstavka 58. člena se spremeni in se glasi:
»Skupščina občine, za katero je ustanovljena temeljna izobraževalna
skupnost:«.
V prvi alinei se beseda »potrjujejo« nadomesti z besedo »potrjuje«; v
drugi alinei se beseda »dajejo« nadomesti z besedo »daje«; v tretji in četrti
alinei in beseda »obravnavajo« nadomesti z besedo »obravnava«; v peti alinei
se beseda »dajejo« nadomesti z besedo »daje«; v šesti alinei se beseda »vabijo«
nadomesti z besedo »vabi«, beseda »razpravljajo« pa z besedo »razpravlja«.
Za prvim odstavkom 58. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ce je temeljna izobraževalna skupnost ustanovljena za območje več občin,
opravljajo zadeve iz prejšnjega odstavka skupščine vseh občin, za katerih
območja je ta skupnost ustanovljena.«
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V sedanjem drugem odstavku 58. člena, ki postane nov tretji odstavek
tega člena, se beseda »prejšnjega« nadomesti z besedo »prvega«.
17. Drugi odstavek 60. člena se spremeni in se glasi:
»Če je temeljna izobraževalna skupnost ustanovljena za območje več
občin, mora občinski upravni organ iz prejšnjega odstavka glede ugotovljenih
nezakonitosti in storjenih ukrepov obvestiti pristojne upravne organe vseh
občin, za katerih območja je ta skupnost ustanovljena.«
18. V prvem odstavku 64. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Za enak
odstotek se za leto 1967 zniža stopnja republiškega prispevka iz osebnega dohodka od delovnega razmerja, ki je določena z zakonom o uvedbi in stopnjah
republiških prispevkov, davkov in taks (Uradni list SRS, št. 36-364/65 in
6-36/67).«
V tretjem odstavku 64. člena se začetno besedilo »Občinske skupščine
morajo v letu 1967 določiti najmanj tolikšne stopnje občinskega prispevka
za izobraževanje (drugi odstavek 26. člena in 27. člen) in tolikšen del občinskega davka od prometa blaga na drobno (2. odstavek 29. člena),« nadomesti
z besedilom »Občinske skupščine morajo v letu 1967 določiti najmanj takšno
stopnjo občinskega prispevka za izobraževanje po drugem odstavku 26. člena
tega zakona, tolikšen del občinskega prispevka za izobraževanje po 27. členu
tega zakona in tolikšen del občinskega davka od prometa blaga na drobno
po drugem odstavku 29. člena tega zakona.«.
Za tretjim odstavkom 64. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»V povečanje občinskih proračunskih sredstev po prejšnjem odstavku se
ne računajo sredstva, ki se stekajo v občinski proračun od prispevka za uporabo
mestnega zemljišča.«
19. Drugi odstavek 65. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se zagotovi republiški izobraževalni skupnosti za dopolnjevanje temeljnih izobraževalnih skupnosti za leto
1967 najmanj 3 000 000 dinarjev iz sredstev rezerve po četrti alinei 4. člena
zakona o določitvi dopolnilnih sredstev občinam.«

OBRAZLOŽITEV
Predloženi amandmaji vsebujejo predvsem redakcijske oziroma pravnotehnične spremembe in dopolnitve k prvotnemu predlogu zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji. Ti
amandmaji so potrebni zato, da bi se odpravile nekatere pomanjkljivosti, ki
so zaradi naglice pri izdelavi končne redakcije v prvotnem zakonskem predlogu
še ostale. Med takšnimi dopolnitvami so najčešče tiste, ki konkretizirajo razmerje med temeljnimi izobraževalnimi skupnostmi in družbeno-političnimi
skupnostmi v primerih, ko je temeljna izobraževalna skupnost ustanovljena za
območje več občin. Predlog pa ima tudi nekaj vsebinskih sprememb, ki so bile
sprejete na zadnji seji Izvršnega sveta; za nekatere teh sprememb je bila
sprožena pobuda na sestanku predsednikov občinskih skupščin in predstavnikov Izvršnega sveta dne 9. 3. 1967. Med temi spremembami omenjamo zlasti
naslednje:
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1. V drugem odstavku 19. člena prvotnega zakonskega predloga je bilo
predvideno, da sestavljajo najmanj polovico članov skupščine posebne izobraževalne skupnosti predstavniki,, ki jih določijo zainteresirane delovne organizacije (ne prizadeti izobraževalni zavodi). V podobnem primeru, ki ureja vprašanje sestave skupščine temeljne izobraževalne skupnosti, pa je določeno, da
sestavljajo člani, ki niso predstavniki izobraževalnih (zavodov, več kot polovico
članov skupščine te skupnosti. Ker ni razlogov, da bi bila vprašanja sestave
skupščin izobraževalnih skupnosti v navedenih primerih urejena različno, se
predlaga, da se tudi za skupščino posebne izobraževalne skupnosti zahteva nadpolovična udeležba članov, ki ne zastopajo izobraževalnih zavodov.
2. Po prvotnem predlogu rešujejo temeljne izobraževalne skupnosti z določenega območja vprašanja financiranja srednjega šolstva sporazumno. Za
obravnavanje vprašanj in pripravljanje predlogov v zvezi s financiranjem srednjih šol bi lahko temeljne izobraževane skupnosti, že po prvotnem predlogu
ustanovile posebna skupna telesa; vendar pa bi o teh vprašanjih morali dokončno
odločati organi izobraževalnih skupnosti (skupščine). Da bi temeljnim izobraževalnim skupnostim olajšal delo v zvezi z določanjem zapletenih meril za
financiranje srednjih šol in z neposredno delitvijo sredstev po teh merilih,
predvideva amandma možnost, da ustanovijo prizadete temeljne izobraževalne
skupnosti skupno telo, ki bi o teh vprašanjih ne le razpravljalo, temveč tudi
dokončno odločalo.
3. Po sedanjem predlogu (56. člen) rešuje spore med temeljnimi izobraževalnimi skupnostmi in spore med temeljnimi izobraževalnimi skupnostmi in
ustreznimi delovnimi organizacijami — glede sredstev za izobraževanje — republiška izobraževalna skupnost, spore med temeljnimi oziroma posebnimi izobraževalnimi skupnostmi ter med republiško izobraževalno skupnostjo pa Izvršni
svet. Takšen način reševanja sporov v zvezi s financiranjem izobraževalnih
dejavnosti, ko bi o spornih vprašanjih odločala republiška izobraževalna skup^
nost (njena skupščina) in Izvršni svet, bi bil lahko zapleten in zamuden. Vprašljivo pa je tudi, ali je prav, če se da republiški izobraževalni skupnosti značaj
inštance v razmerju do temeljnih izobraževalnih skupnosti. Zato se v amandmaju
predlaga, da v vseh omenjenih sporih dokončno Odločajo posebne arbitraže.
4. V prehodnih določbah prvotnega predloga je predvideno, da znaša
stopnja republiškega prispevka za izobraževanje iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja za drugo polletje tega leta 1 % od predpisane osnove. Po noveliranem zakonu o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks
(Uradni list SRS, št. 36-364/65 in 6-36/67) se plačuje republiški prispevek iz
osebnega dohodka iz delovnega razmerja po stopnji 2,8 % od predpisane osnove.
Glede na to, da je s posebnim zveznim zakonom (Uradni list SFRJ, št. 52-614/66)
določeno, da lahko znaša seštevek stopenj republiškega in občinskega prispevka
iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja in stopenj republiškega in občinskega prispevka za izobraževanje iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja
največ 8% od predpisane osnove, je treba v tem zakonu zaradi jasnosti poudariti, da se za predvideno stopnjo prispevka *za izobraževanje (1 %) zniža
predpisana stopnja republiškega prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega
razmerja (torej od 2,8% na 1,8 %).
5. V tretjem odstavku 64. člena prvotnega predloga je predvideno, da
morajo občine v drugi polovici letošnjega leta zagotoviti temeljnim izobraževalnim skupnostim iz ustreznih virov najmanj tolikšna sredstva, kot so jih za
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financiranje šolstva občine zagotovile lani. Če se sredstva občinskega proračuna letos povečajo, pa morajo biti sredstva, ki jih občine zagotavljajo temeljnim izobraževalnim skupnostim, povečana sorazmerno s porastom občinskega proračuna. Pri tej splošni formulaciji so med sredstvi občinskega proračuna zajeta tudi sredstva, ki se stekajo v ta proračun od prispevka za uporabo
mestnega zemljišča. Ker pa se lahko sredstva od prispevka za uporabo mestnega zemljišča uporabljajo le za natančno predpisane namene in ne za kritje
kakršnihkoli proračunskih potreb, jih med proračunska sredstva, od katerih
je odvisno povečanje sredstev za izobraževanje, ne moremo računati. To je
v predlaganem novem četrtem odstavku 64. člena zakonskega predloga izrečno
poudarjeno.
STALIŠČA
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do amandmajev skupščinskih odborov
k predlogu zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in
izobraževanja v SR Sloveniji in
DODATNI AMANDMAJI
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k predlogu tega zakona
I.
STALIŠČA
1. Predstavniki Izvršnega sveta so se na sejah odbora za prosveto* in
kulturo Republiškega zbora in odbora za proučevanje zakonskih in drugih
predlogov Prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije strinjali z
amandmaji, ki sta jih k 6., 7., 9., 38., 41., 46., 53., 64., 67. in 69. členu predloga
zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja
v SR Sloveniji sprejela navedena odbora. S tem so ti amandmaji postali sestavni del zakonskega predloga.
2. Predstavniki Izvršnega sveta so se načelno strinjali tudi z amandmaji,
ki sta jih navedena odbora sprejela k 42., 45. in 61. členu zakonskega predloga.
V zvezi s temi amandmaji predlaga Izvršni svet naslednje spremembe oziroma
dopolnitve zakonskega predloga:
K 42. č 1 e n u :
V prvem odstavku tega člena se za besedami »oziroma delovne organizacije« doda besedilo »in za financiranje dejavnosti prosvetno pedagoške službe
(tretji odstavek 9. člena)«.
V tretjem odstavku tega člena se za besedama »izobraževalnih zavodov«
dodajo besede »in prosvetno pedagoške službe«.
V zvezi s to dopolnitvijo je treba dopolniti tudi določbe tretjega odstavka
9. člena zakonskega predloga, in sicer: na koncu tretjega odstavka 9. člena
sedanjega zakonskega predloga se črta pika in doda besedilo »ter prosvetno
pedagoške službe v skladu z zakonom o prosvetno pedagoški službi (Uradni
list SRS, št. 7-42/65).«

352

Priloge

K 45. č 1 e n u :
V tem členu se 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. za kritje stroškov za pouk italijanskega jezika v slovenskih osnovnih
šolah na narodnostno mešanem območju občin Izola, Koper in Piran, ter za
s predmetnikom predpisani pouk madžarščine na slovenskih šolah v občini
Murska Sobota, kolikor ta pouk presega predpisani predmetnik za druge slovenske osnovne šole.«
Za 6. točko se doda nova, 7. točka, ki se glasi:
»7. za sofinanciranje dejavnosti srednjih šol;«.
Točki 8 in 9 postaneta točki 9 in 10.
V zvezi s to dopolnitvijo je treba delno spremeniti 46. člen sedanjega
zakonskega predloga, in sicer tako, da se 6. točka tega čena črta, 7. točka
pa postane 6. točka.
K 61. členu :
V tem členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Posebne izobraževalne skupnosti prevzamejo financiranje izobraževalnih
dejavnosti po tem zakonu s 1. januarjem 1968. V letu 1967 se izobraževalne
dejavnosti s področja strokovnega šolstva financirajo še naprej v skladu s
priporočilom za začasno financiranje strokovnega šolstva v SR Sloveniji v letu
1967 (Uradni list SRS, št. 42-232/66). Sredstva, ki jih delovne organizacije prispevajo za financiranje izobraževalne dejavnosti s področja strokovnega šolstva, se v letu 1967 dajejo temeljnim izobraževalnim skupnostim oziroma
neposredno ustreznim izobraževalnim zavodom.«
3. Predstavniki Izvršnega sveta so si pridržali pravico odgovora na
amandmaje navedenih odborov k 12., 28., 29. in 40. členu zakonskega predloga.
V zvezi s temi amandmaji Izvršni svet pripominja:
K 12. č 1 e n u :
Predlagani amandma je v načelu utemeljen. Predlagano novo določbo
pa je treba dopolniti tako, da bi se nov tretji odstavek 12. člena zakonskega
predloga glasil:
»Republiška izobraževalna skupnost skrbi za usklajevanje pogojev za delo
in razvoj izobraževalnih dejavnosti s tem, da določa enotne osnove meril za
financiranje dejavnosti izobraževalnih zavodov in s tem, da v skladu s tem
zakonom zagotavlja temeljnim izobraževalnim skupnostim posebna dopolnilna
sredstva.«
K 28. in 29. č 1 en u :
Predlagana amandmaja sta utemeljena, Izvršni svet se z njima strinja.
K 40. č 1 e n u :
Amandma k 2. točki tega člena je utemeljen; Izvršni svet se z njim
strinja.
Z amandmajem za novo 8. točko tega člena se Izvršni svet načelno strinja,
predlaga pa naslednjo formulacijo te točke:
»8. za štipendije izredno nadarjenim učencem srednjih šol, ki nimajo dovolj materialnih sredstev za izobraževanje.«
Amandma za novo 9. točko tega člena, po katerem naj bi temeljna izobraževalna skupnost zagotavljala sredstva tudi za vzgojo in izobraževanje na
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glasbenih šolah, ni utemeljen; Izvršni svet se z njim ne strinja. Po 40. členu
sedanjega zakonskega predloga zagotavlja temeljna izobraževalna skupnost
sredstva (obvezno) samo za tiste izobraževalne in druge dejavnosti, glede katerih je ustrezna materialna obveznost predpisana z zakonom. Dejavnost glasbenih šol pa med takšne dejavnosti ne sodi, temveč je oblika posebnega dopolnilnega izobraževanja, kot je na primer izobraževanje odraslih in podobno.
Izvršni svet meni, da uvedba financiranja celotne dejavnosti glasbenih šol
iz družbenih sredstev ne bi bila umestna tudi zaradi tega, ker gojenci teh šol
oziroma njihovi starši že danes prispevajo sami znatna sredstva za pouk na teh
šolah.
II.
DODATNI AMANDMAJI
K predlogu zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje
in izobraževanja v SR Sloveniji predlaga Izvršni svet še tele amandmaje:
K 23. č 1 e n u :
V četrti alinei tega člena se besedi »kriterijev in« črtata.
K 35. č 1 e n u :
Namesto prvega odstavka se dodasta dva nova odstavka, ki se glasita:
»Če temeljna izobraževalna skupnost s sredstvi it obveznih in stalnih
virov po 5. členu in z dopolnilnimi sredstvi občine po prvem odstavku 6. člena
tega zakona ne more zagotoviti financiranja dejavnosti osnovnih šol in dejavnosti posebnih osnovnih šol za otroke z motnjami v duševnem razvoju, ji
republiška izobraževalna skupnost zagotovi v smislu drugega odstavka 6. člena
in tretjega odstavka 12. člena tega zakona posebna dopolnilna sredstva v
skladu z merili in pogoji, ki jih določi republiška izobraževalna skupnost v
soglasju s Skupščino SR Slovenije, in sicer v višini stroškov, ki ustrezajo
vzgojno izobraževalnim nalogam po zakonu o osnovni šoli (Uradni list SRS,
št. 7-43/65).
Pri merilih in pogojih za določanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim po prejšnjem odstavku mora republiška izobraževalna skupnost upoštevati zlasti:
— gospodarsko zmogljivost prebivalstva in proračunsko potrošnjo na prebivalca v občini,
— razmerje med sredstvi za izobraževanje in proračunsko potrošnjo občine,
— stopnjo občinskega prispevka za izobraževanje (drugi odstavek 26. člena),
del občinskega prispevka za izobraževanje (27. člen) in del občinskega davka
od prometa blaga na drobno (drugi odstavek 29. člena), ki jih je določila
občinska skupščina,
— razmerja med osebnimi in materialnimi izdatki v izobraževalnih zavodih na območju temeljne izobraževalne skupnosti,
— višino osebnih dohodkov učiteljev po stopnjah izobrazbe in stopnjah
izobraževalnih zavodov,
— obveznosti do srednjega šolstva in prosvetno pedagoške službe (42. člen).«
Sedanji drugi odstavek postane nov tretji odstavek.
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K 63. č 1 e n u :
Ta člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva za izobraževanje se v skladu s tem zakonom zagotavljajo temeljnim izobraževalnim skupnostim in republiški izobraževalni skupnosti od
1. julija 1967, posebnim izobraževalnim skupnostim pa od 1. januarja 1968.«
K 65. č 1 e n u :
Na začetku prvega odstavka tega člena se doda beseda »Posebna«.
Za drugim odstavkom se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Republiška izobraževalna skupnost mora določiti merila in pogoje za
dodeljevanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim (35. člena) najpozneje do 31. decembra 1967.«
K 66. č 1 e n u :
Ta člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občinske skupščine morajo določiti stopnjo občinskega prispevka za
izobraževanje, del občinskega prispevka za izobraževanje in del občinskega
davka od prometa blaga na drobno po tretjem odstavku 64. člena tega zakona
najpozneje do 15. junija 1967.«
POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji
dne 24. marca 1967 obravnavala predlog zakona o izobraževalnih skupnostih
v SR Sloveniji, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet.
Komisija je predlog zakona obravnavala z vidika njegove skladnosti z
ustavo in s pravnim sistemom. V tej zvezi je komisija v načelni obravnavi
ugotovila, da so za izobraževalne skupnosti in financiranje vzgoje in izobraževanja postavljena v zveznem merilu le načela sistema, ki so obsežena v določbah splošnega zakona o finančnih sredstvih za izobraževanje in vzgojo
(Ur. 1. SFRJ, št. 21/66) (v nadaljnjem besedilu: splošni zakon). Naloga republiškega zakona je, da to področje neposredno uredi, upoštevajoč pri tem načela
oziroma določbe splošnega zakona, kakor tudi določbe drugih zveznih zakonov,
ki neposredno ali posredno posegajo na to področje. Tu prihaja v poštev zlasti
še temeljni zakon o zavodih (Ur. 1. SFRJ, št. 5/65) in temeljni zakon o prispevkih in davkih občanov (Ur. 1. SFRJ, št. 32/64 in 52/66).
Komisija je nadalje ugotovila, da so v zakonskem predlogu skoraj v celoti
upoštevani vsi predlogi za spremembe in dopolnitve, ki jih je komisija dala
na svoji seji dne 17. novembra 1966 k prvotnemu predlogu zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji z dne 28. oktobra 1966.
V podrobni obravnavi je komisija k posameznim določbam zakonskega
predloga predlagala naslednje spremembe in dopolnitve oziroma izrazila naslednje pripombe:
K 1. členu (po amandmaju Izvršnega sveta nov 3. člen):
V drugi vrsti besedila se črtajo besede »vzgoje in« ter »(v nadaljnjem
besedilu: izobraževanja)«.
K 2. členu (po amandmaju Izvršnega sveta nov 1. člen):
V prvi vrsti besedila prvega odstavka se začetno besedilo: »Organizacija
izobraževanja« dopolni tako, da se glasi: »Organizacija vzgoje in izobraževanja
(v nadaljnjem besedilu: izobraževanja)«.
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Zaradi zamenjave vrstnega reda prvih treh členov z amandmaji Izvršnega
sveta z dne 13. marca 1967 je treba iz, prejšnjega 1. člena prenesti v nov 1. člen
tudi besedilo, s katerim se uvaja skrajšani izraz, ki naj v nadaljnjem besedilu
nadomesti širši pojem vzgoje in.izobraževanja.'
K 19. členu : V drugi vrsti prvega odstavka se med besedi »predstavniki« in »delovnih« vstavi beseda »zainteresiranih«.
Dopolnitev je potrebna zaradi skladnosti te določbe z določbo zadnjega
odstavka 9. člena splošnega zakona, po kateri so v najvišjem organu posebne
izobraževalne skupnosti zastopani predstavniki zainteresiranih delovnih in drugih organizacij in njihovih združenj, ne pa predstavniki vseh oziroma katerihkoli delovnih in drugih organizacij.
V tej zvezi je komisija opozorila, da se v citirani določbi splošnega zakona
predvideva v najvišjem organu posebne izobraževalne skupnosti tudi določeno
število predstavnikov tistih družbeno-političnih skupnosti, ki zanjo prispevajo
sredstva, medtem ko se v 19. členu zakonskega predloga ne predvideva predstavništva družbeno-političnih skupnosti v skupščini posebne izobraževalne
skupnosti.
Predstavnik Izvršnega sveta je navedeno razliko pojasnil s tem, da se
v praksi ne predvideva, da bi družbenopolitične skupnosti prispevale sredstva naravnost v sklad posebne izobraževalne skupnosti; za eventualne posebne naloge, ki bi jih opravljal določen zavod, se bo naravnost z njim dogovorila. Zakonodajno-pravna komisija glede na to pojasnilo sicer ni predlagala
amandmaja, vendar pa je bila mnenja, da bi ob taki določbi utegnilo priti
do težav in do prikrajšanja pravice družbeno-politične skupnosti, da po svojih
predstavnikih sodeluje v skupščini posebne izobraževalne skupnosti,, če bi
v bodoče morda le prišlo do tega, da bi kakšna družbeno-politična skupnost
sofinancirala posebno izobraževalno skupnost.
K 22. in 23. členu : Po določbi 10. člena splošnega zakona se v statutu
izobraževalne skupnosti določijo med drugim tudi merila in način delitve
sredstev, ki pripadajo skupnosti. V skladu s tem vsebuje enako določbo 24. člen
zakonskega predloga. V določbi 22. člena zakonskega predloga je navedeno
v prvi alinei, da skupščina izobraževalne skupnosti sprejema statut in druge
splošne akte, v peti alinei pa, da sprejema merila za delitev sredstev za izobraževanje. Prav tako se v tretji alinei 23. člena navaja, da izvršni odbor
pripravlja predloge statuta in drugih splošnih aktov ter da pripravlja predlog
meril za razdelitev sredstev.
Navedene določbe so v medsebojni primerjavi nejasne in si nasprotujejo.
Ker se merila za delitev sredstev urejajo s statutom, se ne bi mogla ta merila
še posebej sprejemati z drugim aktom skupščine izobraževalne skupnosti. Če
je s posebnim aktom o merilih za delitev sredstev mišljen poseben akt o uporabi
meril pri neposredni delitvi ah podobno, je treba navedene določbe 22. in
23. člena zakonskega predloga ustrezno spremeniti oziroma jih tako uskladiti,
da ne bo nejasnosti.
K 34. členu: Z amandmajem Izvršnega sveta z dne 13. marca 1967
dodano besedilo »(drugi odstavek 8. člena)« se črta.
Naknadno dodano besedilo kot citat na tem mestu ne ustreza in povzroča
nejasnost. Drugi odstavek 8. člena zakonskega predloga namreč določa, da se
sredstva za izobraževanje iz 1. in 2. točke 7. člena lahko vlagajo v sklad ustrezne
izobraževalne skupnosti ali pa se dajejo, neposredno izobraževalnim zavodom.
23*
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Ce gre za odločitev, po kateri se sredstva dajejo neposredno izobraževalnim
zavodom, je navajanje tega citata lahko celo v nasprotju z določbo o sredstvih, ki jo vsebuje 34. člen zakonskega predloga. Pri navajanju sredstev, ki
pripadajo temeljni izobraževalni skupnosti, zadostuje, da se sredstva iz 1. in
2. točke 7. člena navajajo po svojem izvoru.
K 36. členu : Z amandmajem Izvršnega sveta dodano besedilo na koncu
prvega odstavka: »(drugi odstavek 8. člena)« se črta.
Za to spremembo veljajo enaki razlogi kot pri predlagani spremembi v
34. členu zakonskega predloga.
V zvezi z določbo drugega odstavka 36. člena zakonskega predloga je komisija opozorila na razliko med prvotnim pomenom te določbe in pomenom,
kakršnega ima ta določba po amandmaju Izvršnega sveta z dne 13. marca 1967.
Po prvotnem besedilu v primeru, če sredstva republiške izobraževalne skupnosti ne zadoščajo, odloča Skupščina SR Slovenije o tem, kolikšna dopolnilna
sredstva .se zagotovijo iz republiških sredstev; Skupščini je torej v tem primeru dana prosta ocena in odločitev. Spremenjeno besedilo pa je razumeti tako,
da Skupščina SR Slovenije celotno razliko avtomatično krije iz republiških
proračunskih sredstev.
Komisija je na to razliko opozorila predvsem zato, ker se v obrazložitvi
amandmajev Izvršnega sveta temu amandmaju ne pripisuje vsebinskega pomena in naj bi bil torej le redakcijskega značaja.
<
K 39. členu : V tretji vrsti še beseda »sedmem« nadomesti z besedo
»osmem«.
Z zakonom o spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona o financiranju
družbeno-političnih skupnosti (Ur. 1. SFRJ, št. 1/67) je bil določbi 96. člena
dodan nov osmi odstavek, po katerem družbeno-politična skupnost lahko
odstopi del svojega rezervnega sklada izobraževalne skupnosti za njene potrebe
po obratnih sredstvih. V besedilu 39. člena zakonskega predloga je zato sedmi
odstavek 96. člena citiranega temeljnega zakona naveden pomotoma, kar je
treba popraviti.
K 45. členu : Na koncu besedila v prvi vrsti se črta beseda »sredstva«.
Beseda »sredstva« se vstavi na začetek besedila 1., 5., 6., 7.' in 9. točke.
Sprememba je redakcijskega značaja.
K 52. členu: Za reševanje sporov med izobraževalno skupnostjo in
zavodom glede sporazuma o povračilu za svojo dejavnost oziroma za svoje
storitve prevzema predlog zakona splošni režim, ki je urejen v določbah 66. in
67. člena temeljnega zakona o zavodih (TZZ). Po tem zakonskem režimu odloči
o spornem vprašanju skupščina družbeno-politične skupnosti (v konkretnem
primeru občinska skupščina), ki za pripravo predloga lahko imenuje posebno
skupno komisijo (66. člen). Ce zavod misli, da odločitev občinske skupščine ni
v skladu z načeli iz 62. člena zakona, lahko zahteva od republiške skupščine,
naj sporno vprašanje obravnava in v mejah svojih pravic in dolžnosti primerno
ukrene (67. člen).
Komisija je mnenja, da za spore, ki jih navaja predlog žakona v 52. členu,
ne bi kazalo uporabiti režima, določenega v prvem in drugem odstavku 66. člena
TZZ, na katerega se navezuje določba 67. člena istega zakona. V zakonu, ki
naj ureja izobraževalne skupnosti ter financiranje vzgoje in izobraževanja,
naj se za takšne primere uveljavi specifičen režim (morda tako, da te spore
rešuje posebna arbitraža), kar je omogočeno z določbo 120. čl. TZZ. Po slednji
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določbi se namreč uporablja režim, katerega osnova je določena v prvem in
drugem odstavku 66. člena citiranega zakona le v primeru, če za posamezne
vrste zavodov republiški zakon drugače ne določi. Določba tretjega odstavka
66. člena TZZ ostane pri tem nedotaknjena; dokler do sporazuma ne pride,
velja sporazum, ki je bil sklenjen za prejšnje leto, razen če so ponujeni pogoji
za zavod ugodnejši.
Komisija je izrazila navedene pomisleke glede na prakso na drugih področjih, zlasti na področju zdravstvenega varstva, kjer se je izkazalo, da splošni
režim po navedenih določbah temeljnega zakona o zavodih ne ustreza. V tej
zvezi je skupščini že predložen predlog zakona o posebni arbitraži za reševanje
sporov v zvezi s sklepanjem pogodb med zdravstvenimi zavodi in komunalnimi
skupnostmi socialnega zavarovanja.
K 59. členu : V tretji vrsti se zaključno besedilo »o sprejetih sklepih«
dopolni tako, da se glasi: »o svojih sklepih oziroma stališčih«.
Dopolnitev je potrebna zaradi jasnosti določbe. Prvotno besedilo bi lahko
navajalo na to, da mora izobraževalna skupnost sprejemati sklepe v skladu
s pripombami, mnenji in priporočili pristojnih organov družbeno-političnih
skupnosti. To pa se ni mislilo. Hotelo se je reči le, da mora izobraževalna,
skupnost do teh aktov zavzeti svoja stališča in o njih obvestiti pristojne organe.
Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami in dopolnitvami strinjal in so tako postale sestavni del zakonskega predloga; glede
opozoril in pripomb k določbam 19., 22., 23., 36. in 52. člena zakonskega predloga pa je izjavil, da jih bo predlagatelj še proučil.
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog
zakona s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v skladu z ustavo in
s pravnim sistemom.
Št.: 402-67/67
Ljubljana, 24. 3. 1967
Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora in odbor za proučevanje
zakonskih in drugih predlogov Prosvetno-kulturnega zbora sta na sejah,
dne 20. in 30. marca 1967 ter 7. in 14. aprila 1967 obravnavala predlog zakona
o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR
Sloveniji, ki ga je predložil Skupščini SR Slovenije v obravnavo Izvršni svet.
Odbora sta obravnavala tudi predlog Izvršnega sveta za racionalizacijo šolske
mreže in vzgojno izobraževalnega dela, s katerim sta se v načelu strinjala, ker
pomeni prvo določnejšo pobudo v naporih za smotrnejšo ureditev šolstva,
predvsem z doseganjem večjih učinkov, ne pa finančnih prihrankov. Vsak
predlagani konkretni ukrep s tem v zvezi pa je treba skrbno proučiti in
argumentirati.
Odbora sta razpravljala tudi o pripombah in predlogih, ki so jih Skupščini
SR Slovenije posredovali:
— skupščine občin Brežice, Domžale, Kamnik, Ljubljanai-Moste-Polje,
Piran, Sežana, Tolmin in Zagorje ob Savi;
— Mestni svet Ljubljana;
— Sindikat delavcev družbenih dejavnosti Jugoslavije — Republiški odbor za Slovenijo, občinska sindikalna sveta Domžale in Ljutomer, občinski odbor
Ptuj, izvršni odbor sindikata prosvetnih delavcev Žalec;
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— pedagoški inštitut, skupnost tehniških šol SR Slovenije^ glasbena šola
Brežice ter
.— amandmaje, ki sta jih dali k predlogu zakona Magda Kočar, poslanka
Republiškega zbora in Breda Moschl, poslanka Prosvetno-kulturnega zbora
Skupščine SR Slovenije.
Odbora sta bila seznanjena tudi z glavnimi ugotovitvami regionalnih posvetov o zakonskem predlogu, ki so bili v dneh od 27. do 29. marca 1967 v
Celju, Slovenjem Gradcu, Mariboru, Murski Soboti, Ljubljani, Postojni, Kranju
in Novem mestu. Teh posvetov so se poleg poslancev Republiškega in Prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije udeležili še predstavniki občinskih skupščin in družbeno-političnih organizacij.
V izčrpni razpravi sta odbora ugotovila, da so v zakonskem predlogu
upoštevani najpomembnejši predlogi za spremembe in dopolnitve, ki sta jih
dala k prvotnemu predlogu zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja v
SR Sloveniji z dne 28. oktobra 1966.
Odbora sta se v načelni obravnavi predloga zakona strinjala s konkretizacijo osnovnih izhodišč novega sistema financiranja vzgoje in izobraževanja,
ki so obsežena v določbah splošnega zakona o finančnih sredstvih za izobraževanje in vzgojo (Uradni list SFRJ, št. 21/66). Zakonski predlog uvaja za
financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov obvezne in stalne
vire sredstev ter ustanavlja izobraževalne skupnosti kot interesne samoupravne skupnosti občanov in delovnih organizacij na določenem območju
oziroma področju gospodarstva in družbenih služb, da bodo upravljale s sredstvi za izobraževanje in to dejavnost financirale. Temeljne izobraževalne skuprnosti se ustanovijo za območje občine, izobraževalna skupnost SR Slovenije
za območje republike, za eno ali več dejavnosti gospodarstva in družbenih
služb oziroma za več delovnih organizacij pa se lahko ustanovijo posebne izobraževalne skupnosti. Zakonski predlog daje nadalje možnost, da se po sporazumu med zainteresiranimi organi in organizacijami lahko ustanovijo temeljne izobraževalne skupnosti tudi za območje več občin, medtem ko za skupno
financiranje srednjih šol in domov učencev teh šol določa območja več občin
s tem, da temeljne izobraževalne skupnosti ta območja lahko sporazumno
spremene.
S tako zasnovanimi izobraževalnimi skupnostmi so dane možnosti za poglobitev samoupravnih odnosov na tem področju in za usklajevanje različnih
interesov na področju vzgoje in izobraževanja, kar naj v sedanjem obdobju
predvsem pospeši prilagajanje šolstva splošnim gospodarskim in družbenim
potrebam, intenzifikacijo izobraževalnega dela in racionalizacijo šolske mreže.
Stalni viri finančnih sredstev in ustreznejši delež narodnega dohodka za področje vzgoje in izobraževanja bodo utrdili družbenoekonomski položaj in
samostojnost vzgojno izobraževalnih zavodov ter poglobili in razvili samoupravne odnose znotraj teh zavodov.
Odbora sta menila, da je posebna skrb skupščin družbeno-političnih skupnosti in tudi vseh delovnih organizacij za vzgojno izobraževalno delo nujno
potrebna, predvsem pa še v predhodnem obdobju, ko nove sistemske ureditve
z vsemi posebnostmi ne bo mogoče ostvariti takoj, in ker sredstva, ki se bodo
natekala iz obveznih virov, ne bodo v prvem obdobju v celoti zadoščala za
pokritje potreb. Ob tem sta se odbora zavzela, naj se čimprej kot obvezni vir
sredstev določi prispevek delovnih organizacij, ki ga nekatere že sedaj dajejo
na osnovi skupščinskega priporočila za financiranje strokovnega šolstva. Ker
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spada to v zvezno pristojnost, naj republika sproži to vprašanje pri zveznih
organih. S predpisom bi samo uzakonili sedanje stanje, kar je tudi želja delovnih organizacij.
Med nalogami, ki jih imajo izobraževalne skupnosti, je zelo pomembno
financiranje srednjega šolstva. Z zakonskim predlogom je določneje opredeljena obveznost temeljnih izobraževalnih skupnosti za skupno financiranje
srednjega šolstva in obveznost republiške skupnosti izobraževanja, da ob določenih pogojih to šolstvo sofinancira. Nadalje zakonski predlog zagotavlja
postopno usklajevanje in enotnejši razvoj osnovnega šolstva na vsem območju
Slovenije, kar vse je bilo najpogosteje izraženo v pismenih pripombah, po-sredovanih Skupščini SR Slovenije in je bila tudi upravičena zahteva javne
razprave. Tako bo republiška izobraževalna skupnost skrbela za usklajevanje
pogojev in za razvoj izobraževalnih dejavnosti v Sloveniji, s tem da bo določila
enotne osnove meril za financiranje in v skladu s tem zakonom zagotavljala
temeljnim izobraževalnim skupnostim posebna dopolnilna sredstva. Na pobudo
obeh odborov zakonski predlog določa, da je republiška izobraževalna skupnost dolžna določiti merila in pogoje za dodeljevanje posebnih dopolnilnih
sredstev do konca leta 1967. Pri merilih in pogojih za določanje posebnih
dopolnilnih sredstev pa mora upoštevati zlasti kriterije, ki jih določa predlog
zakona.
Odbora sta opozorila, da institucionalna ureditev številnih izobraževalnih
skupnosti ne bi smela bistveno povečati števila strokovnih in administrativnih
uslužbencev, ker bi to lahko predstavljalo za izobraževalne skupnosti znatne
dodatne stroške. Z ustanovitvijo izobraževalnih skupnosti pa bi se moral
zmanjšati tudi ustrezni upravni aparat v občinah in republiki.
V podrobni obravnavi zakonskega predloga sta odbora isprejela tele
spreminjevalne in dopolnilne predloge:
K 6. členu: K sedanjemu drugemu odstavku se v zadnji vrsti med
besedi »zagotavljajo dopolnilna« vstavi beseda »posebna«.
Dopolnitev je potrebna zaradi večje jasnosti med različnimi dopolnilnimi
sredstvi, ki jih uvaja zakon.
K 7. členu: V tretji točki se črta beseda »druga«.
K 9. členu: V tretji vrsti tretjega odstavka naj se besede »sodelovati
pri skupnem financiranju« nadomestijo z besedami »skupno financirajo srednje šole in domove za učence teh šol«.
S predloženo spremembo je v večji meri poudarjena skupna obveznost
temeljnih izobraževalnih skupnosti do srednjega šolstva.
K 12. členu : Doda se nov zadnji stavek, ki se glasi:
»Republiška izobraževalna skupnost vodi pri dodeljevanju posebnih dopolnitev sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim (6. člen) tako politiko,
da z njimi tudi zagotovi dogovorjeni minimalni standard izobraževalnih dejavnosti, ki so jih po tem zakonu dolžne financirati temeljne izobraževalne
skupnosti
Dopolnitev je potrebna, ker se s tem določa vloga republike pri izenačevanju delovnih pogojev šol, ki so jih dolžne financirati temeljne izobraževalne
skupnosti.
K 28. členu: V drugem odstavku naj se v prvi vrsti črta beseda »lahko«.
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K 29. č 1 en u : V tretjem odstavku naj se v prvi vrsti črta beseda »Lahko«.
Sprememba teksta zagotavlja trdnejše financiranje in enotnejše zajemanje
sredstev iz obveznih virov.
K 38. členu : V zadnji vrsti prvega odstavka se vrstni red besed »z
obsegom, vrsto in kvaliteto« zamenja »z vrsto, kvaliteto in obsegom«.
Del sredstev, ki jih temeljna izobraževalna skupnost odstopa delovnim
organizacijam, naj bo odvisen predvsem od vrste in kvalitete izobraževalne
dejavnosti.
K 40. členu : Besedilo 2. točke se preoblikuje tako, da se glasi: »za
šolanje otrok z motnjami v duševnem razvoju s svojega območja v posebnih
osnovnih šolah;«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
Doda se nova 8. točka, ki se glasi:
»za štipendije izredno nadarjenih učencev srednjih šol, katerih starši ne
zmorejo stroškov šolanja.«
Odbora menita, da je treba uzakoniti skrb družbe za šolanje izredno nadarjenih otrok. Dopolnitev ne bo terjala bistvenega povečanja sredstev.
K 41. členu: Oštevilčenje točk (1.—8.) se nadomesti z alineami.
Odbora sta spremembo sprejela, ker je s tako označitvijo področij izobraževanja nakazano, da gre le za naštevanje in ne za določitev prioritetnega reda.
K 42. členu : Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Po. ključu iz prejšnjega odstavka so temeljne izobraževalne skupnosti
z določenih območij dolžne prispevati sredstva za dejavnost prosvetno pedagoške službe.«.
K 45. členu : V drugi točki se pred besede »s 35. členom« vstavi besedi
»z 12. in«.
Kot nova 5. točka se vstavi dosedanja 6. točka 46. člena.
Potreben je večji vpliv republiške izobraževalne skupnosti na razvoj srednjega šolstva, zato je potrebno, da ga tudi obvezno sofinancira.
K 46. členu : Oštevilčenje se nadomesti z alineami.
Odbora sta spremembo sprejela iz istih razlogov kot pri 41. členu zakonskega predloga.
K 53. členu : V tretjem odstavku naj se črta beseda »lahko«.
Odbora sta se za to zavzela zaradi težav, ki nastajajo pri urejanju medsebojnih razmerij pri obstoječih skladih za šolstvo.
K 61. členu : Dodasta se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Posebne izobraževalne skupnosti začno poslovati s 1. januarjem naslednjega leta.
Dokler ne prično poslovati posebne izobraževalne skupnosti, odvajajo delovne organizacije prispevek za financiranje strokovnega šolstva temeljnim
izobraževalnim skupnostim.«.
Prehod na financiranje strokovnega šolstva preko posebne izobraževalne
skupnosti med letom bi povzročal težave, ker gospodarske organizacije svoja
sredstva razporejajo v okviru finančnega načrta le ob začetku poslovnega leta.
K 64. členu : Tretji odstavek naj se spremeni tako, da se glasi:
»Občinske skupščine morajo v letu 1967 določiti najmanj tolikšne stopnje
občinskega prispevka za izobraževanje (drugi odstavek 26. člena in 27. člen)
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in tolikšen del občinskega davka od prometa blaga na drobno (drugi odstavek
29. člena), da bodo za financiranje dejavnosti iz 40. in 41. člena tega zakona
zagotovljena sorazmerno najmanj za toliko višja sredstva, za kolikor se druga
sredstva občinskega proračuna v letu 1967 povečajo. Ce pa se sredstva v občinskem proračunu za leto 1967 ne povečajo, morajo biti zagotovljena najmanj
tolikšna sredstva, kot so jih občinske skupščine zagotovile za te dejavnosti
v letu 1966.«.
64. člen predloga zakona navaja v tretjem odstavku, kakšne stopnje občinskega prispevka za izobraževanje morajo določiti občinske skupščine za leto
1967. Beseda »oziroma« vnaša v določilo dvoumnost, ki bi jo občinske skupščine lahko razumele in akceptirale v škodo izobraževalnih skupnosti ter določile tako stopnjo, ki bi zagotavljala le tolikšna sredstva, kot so bila za
izobraževanje določena v letu 1966.
K 67. členu : V tretji vrsti se med besedi »o,financiranju« ter »skupnih«
vstavi še »obveznih«.
Na,koncu člena se namesto pike postavi vejica ter doda besedilo: »vendar
ne manj kot v letu 1966.«.
K 69. členu : Druga in tretja točka se združita v novo 2. točko.
Odbora sta upoštevala predlog skupščin vseh primorskih občin, da se za
financiranje srednjih šol in domov za učence določi eno območje.
Amandmaji poslank Republiškega in Prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije Magde Kočar in Brede Moschl, so v glavnem smiselno
zajeti v sprejetih dopolnilnih in spreminjevalnih predlogih in v odborovih
pripombah.
Z amandmaji k 6., 7., 9., 38., 41., 46., 53., 64., 67. in 69. členu se je predstavnik Izvršnega sveta strinjal. Načelno se je strinjal tudi z drugimi amandmaji, le da jih je ustrezno preoblikoval. Odbora sta z novimi formulacijami
soglašala.
Odbora sta prav tako sprejela tudi dodatne amandmaje k zakonskemu
predlogu, ki jih je predlagatelj predložil 13. marca in 7. aprila 1967.
Vsi našteti dopolnilni in spreminjevalni predlogi so vsebovani v prečiščenem besedilu predloga zakona z dne 10. aprila 1967.
Ob obravnavi prečiščenega besedila predloga zakona sta odbora sprejela
še naslednja amandmaja:
K 40. in 41. členu : Besedili obeh členov se združita v en.člen, s tem,
da se v prvem odstavku prejšnjega 41. člena črtajo besede »Glede na svoje
možnosti in .. .«, v prvi in drugi alinei tega odstavka pa se besedi »financiranje« nadomestita z besedama »sofinanciranje«.
Številke v prejšnjem 40. členu se nadomeste z alineami.
K 45. in 46. č 1 en u : Besedili obeh členov se združita v en člen, s tem,
da se v prvem odstavku prejšnjega 46. člena črtajo besede »Glede na svoje
možnosti in ...«.
Številke v prejšnjem 45. členu se nadomeste z alineami.
Z združitvijo obeh členov je zmanjšana možnost, da bi izobraževalne skupnosti preveč različno izpolnjevale svoje naloge pri financiranju dejavnosti, ki
so bile doslej naštete v dveh ločenih členih.
Ker sta prejšnji 41. in 46. člen izoblikovana v alineah, sta odbora sprejela
tako redakcijsko spremembo tudi za 40. in 45. člen.
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Z obema amandmajema se je predstavnik predlagatelja strinjal.
Odbora predlagata Republiškemu in Prosvetno-kultumemu zboru, da
predlog zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji sprejmeta z navedenimi spreminjevalnimi in dopolnilnimi predlogi.
Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora je za poročevalca na
seji zbora določil predsednika odbora Draga Seligerja, odbor za proučevanje
zakonskih in drugih predlogov Prosvetno-kulturnega zbora pa predsednika
odbora Jožeta Smoleta.
Št.: 402-67/67
Ljubljana, 15. 4. 1967
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
17. aprila 1967 obravnavala prečiščeno besedilo* predloga zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji
z dne 10. 4. 1967, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet.
K predloženemu prečiščenemu besedilu zakonskega predloga, ki vsebuje
vse do 10. 4. 1967 sprejete amandmaje odbora za prosveto in kulturo Republiškega zbora, odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Prosvetnokulturnega zbora, zakonodajno-pravne komisije in lastne amandmaje predlagatelja, je komisija na seji predlagala še naslednje spremembe in dopolnitve, ki
so vse redakcijskega značaja in so potrebne zaradi vsebinske skladnosti, večje
jasnosti in popolnosti predloženega besedila:
K 26. č 1 e n u : V peti vrsti prvega odstavka se za besedilom »št. 32-452/64«
postavi vejica ter doda število »52-613/66«.
K 45. č 1 e n u : Drugi del besedila pete točke se spremeni tako, da se
glasi: »ter za pouk madžarščine na slovenskih šolah v občini Murska Sobota,
ki je predpisan s predmetnikom, kolikor ta pouk presega predpisani predmetnik
za druge istovrstne šole«.
K 54. č 1 e n u : a) V tretji vrsti prvega odstavka se med besedi »šol« in
»na« vstavi besedilo »ter prosvetno pedagoško službo«.
b) V drugi vrsti besedila prve točke prvega odstavka se doda besedilo
»ter prosvetno pedagoške službe«.
K 58. členu : V drugi vrsti tretjega odstavka se besedilo »za republiško
izobraževalno skupnost« spremeni tako, da se glasi: »v razmerju do republiške
izobraževalne skupnosti«.
K 69. členu: V drugi vrsti prvega odstavka se med besedi »šol« in
»v skladu« vstavi besedilo »ter prosvetno pedagoške službe«.
Predstavnik predlagatelja zakonskega predloga je vse navedene popravke
sprejel.
Komisija je obravnavala tudi amadmaje odbora za prosveto in kulturo
Republiškega zbora ter odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov
Prosvetno-kulturnega zbora k 40. in 41. ter 45. in 46. členu prečiščenega besedila
zakonskega predloga ter v tej zvezi ni imela pripomb.
* Prečiščeno besedilo je predložil Izvršni svet po prvih obravnavah v odborih
skupščine dne 10. aprila 1967.
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Komisija ni vztrajala pri svoji pripombi k 22. in 23. členu prvotnega zakonskega predloga, ker je bilo pojasnjeno, da so v določbi 34. člena zakonskega
predloga mišljene osnove za merila in način delitve sredstev, ki so določijo
s statutom, medtem ko merila za delitev sredstev po 22. in 23. členu zakonskega
predloga predstavljajo konkretizacijo navedenih osnov, določenih s statutom.
5t.: 402-67/67
Ljubljana, 17. 4. 1967
PREDLOG ZAKONA
o srednjem šolstvu
I. Temeljne določbe
1. člen
S tem zakonom se urejata vzgoja in izobraževanje mladine in odraslih
(v nadaljnjem besedilu: učenci) v srednjih šolah in v domovih za učence teh šol.
l
2. člen
Vzgoja in izobraževanje v srednjih šolah imata tele naloge:
— omogočati učencem, da si po svojih zmožnostih in nagnjenjih pridobijo
izobrazbo, ki je potrebna za opravljanje določenega dela oziroma za nadaljnje
izobraževanj e;
— zagotavljati družbeni skupnosti delavce z različno strokovno izobrazbo,
ki ustreza sedanjim in perspektivnim potrebam;
—■ usposabljati učence, da s svojim znanjem in delom prispevajo k razvoju
proizvodnih sil in socialističnih družbenih odnosov ter k vsestranskemu na^
predku družbene skupnosti;
-— prispevati k nadaljnji umski, telesni, delovni, moralni in estetski vzgoji
učencev ter jih s tem usposabljati za aktivno družbeno delo ter za zdravo ,in
kulturno življenje;
—• seznanjati učence z zgodovino in dosežki slovenskega naroda in drugih
narodov Jugoslavije ter vsega človeštva na raznih področjih znanstvene, tehnične, kulturne in umetniške ustvarjalnosti;
— razvijati znanstveni pogled na svet in prispevati k oblikovanju človekove osebnosti, samostojnega in kritičnega duha ter umskih in moralnih lastnosti človeka v socialistični skupnosti;
— vzgajati učence v duhu bratstva, enotnosti in enakopravnosti narodov
Jugoslavije, zvestobe svoji socialistični domovini, socialističnega humanizma
ter vsestranskega in enakopravnega sodelovanja med narodi.
•
3. člen
Srednje šole so:
— poklicne šole;
— tehniške in druge šole za gospodarstvo, za družbene službe in za državno
upravo (v nadaljnjem besedilu: tehniške šole)';
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— umetniške šole;
— gimnazije.
Za učence srednjih šol se ustanavljajo domovi za učence teh šol (v nadaljnjem besedilu: domovi).
Srednje šole in domovi se lahko združujejo v šolske centre.
4. člen
Poklicne šole razširjajo in poglabljajo splošno izobrazbo ter dajejo praktično in teoretično znanje, ki je potrebno z"a opravljanje dela v posameznih
poklicih, pri katerih je pomembno zlasti praktično znanje.
5. člen
Tehniške šole razširjajo in poglabljajo znanje učencev iz naravoslovnih in
družbenih ved, dajejo strokovno teoretično in osnovno praktično znanje ter
seznanjajo učence z delovnimi procesi in z organizacijo dela v posameznih
panogah gospodarstva, družbenih služb in državne uprave.
Za absolvente poklicnih šol se lahko organizirajo tehniške šole ali posebni
oddelki tehniških šol z ustrezno prilagojenimi predmetniki in učnimi načrti.
'
6. člen
*
Umetniške šole dajejo učencem ob dopolnitvi splošne izobrazbe tudi
izobrazbo iz posamezne panoge umetnosti in jih s tem pripravljajo za ustrezne
dejavnosti oziroma za nadaljnjo umetniško izobraževanje.
7. člen
Gimnazija razširja in poglablja znanje učencev iz naravoslovnih in družbenih ved ter iz splošne tehnične izobrazbe.
Posamezne gimnazije lahko dajejo tudi širše znanje iz klasičnih jezikov
oziroma poglobijo izobrazbo iz posameznih učnih predmetov.
Gimnazija pripravlja v skladu s tem zakonom učence, ki to želijo, za posamezne praktične dejavnosti.
8. člen
Domovi skrbijo za vzgojo učencev, organizirajo pomoč pri učenju, dajejo
učencem oskrbo, sodelujejo s šolami pri vzgojnem izobraževalnem delu ter
skrbijo za razvedrilo in kulturno življenje učencev.
9. člen
Pri uresničevanju vzgojnih izobraževalnih nalog sodelujejo srednje šole
in domovi s starši učencev, z gospodarskimi in drugimi organizacj ami ter
z organi družbeno-političnih skupnosti.
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10. člen

V srednjih šolah se poučuje v slovenskem, jeziku.
Za pripadnike drugih narodov Jugoslavije, ki živijo na območju SR Slovenije, se zagotovi pouk v njihovem jeziku, če se lahko zanje v skladu s pogoji,
določenimi s tem zakonom, ustanovijo posebne srednje šole.
Za pripadnike italijanske in madžarske narodnosti se zagotovi pouk v
srednjih šolah v njihovem jeziku v skladu s posebnimi predpis.
'
11. člen

0

Dejavnost srednjih šol in domov se financira v skladu s posebnimi predpisi.
12. člen
Srednje šole in domovi so zavodi, katerih dejavnosti so posebnega družbenega pomena.
Srednje šole imajo svoje pečate z grbom Socialistične republike Slovenije.
13. člen
Srednje šole in domovi imajo statute.
Statute srednjih šol in domov potrjuje skupščina občine, na katere območju je sedež srednje šole oziroma doma.

II. Organizacija vzgojnega i?obraževalnega dela
14. člen
Šolanje v poklicnih, tehniških in umetniških šolah traja najmanj dve leti
in največ pet let.
Trajanje šolanja določi pedagoški svet SR Slovenije v skladu z osnovami
predmetnika in. učnega načrta.
Šolanje v gimnaziji traja štiri leta.
15. člen
Vzgojno izobraževalno delo srednjih šol poteka po letnem delovnem načrtu,
ki ga sprejme svet šole.
Šolsko leto se začne 1. septembra in se konča 31. avgusta.
Šolsko leto ima najmanj 210 dni pouka.
ČasoVno razporeditev šolskega dela ter trajanje pouka in šolskih počitnic
v šolskem letu določi s šolskim koledarjem republiški sekretar za prosveto
in kulturo.

366

Priloge
16. člen

Razred je temeljna enota srednjih šol, ki obsega v skladu z učnim načrtom
učno snov enega šolskega leta. Učenci istega razreda se razporedijo na oddelke
in skupine, kadar to terja organizacija vzgojnega izobraževalnega dela.
Poklicne in tehniške šole, ki izobražujejo za več strok oziroma poklicev,
imajo odseke.
17. člen
Pouk v srednjih šolah se izvaja po predmetnikih in učnih načrtih.
Osnove predmetnikov in osnove učnih načrtov za poklicne, tehniške in
umetniške šole predpiše pedagoški svet SR Slovenije. Šola na podlagi teh
osnov določi predmetnik s statutom, učni načrt pa določi njen učiteljski zbor.
Predmetnik in učni načrt gimnazije predpiše pedagoški svet SR Slovenije.
Skupno število ur teoretičnega in praktičnega pouka ne sme presegati:
v gimnazijah, tehniških in umetniških šolah 36 ur, v poklicnih šolah pa 40 ur
na teden.
18. člen
Podlaga za predmetnike in učne načrte poklicnih in tehniških šol so profili
poklicev, za katere je potrebno izobraževanje v srednjih šolah. Profile teh
poklicev za gospodarstvo ugotavlja Gospodarska zbornica SR Slovenije, za
družbene službe pa ustrezen republiški zavod v sodelovanju z delovnimi in
drugimi organizacijami.
19. člen
Praktičen pouk je sestavni del vzgojnega izobraževalnega dela v poklicnih
in tehniških šolah. Praktičen pouk se izvaja po učnem načrtu v šolskih delavnicah in na šolskih posestvih ah pa na primeren način na delovnih mestih
oziroma v ta namen organiziranih delavnicah v gospodarskih in drugih organih
zaci j ah.
Praktičen pouk v gospodarskih in drugih organizacijah ter pri zasebnih
obrtnikih se izvaja ob sodelovanju ustrezno strokovno usposobljenih delavcev
pod pedagoškim vodstvom poklicnih oziroma tehniških šol. V takem primeru
sklepajo šole z gospodarskimi in drugimi organizacijami ter z zasebnimi obrtniki
pogodbe o medsebojnih obveznostih.
Sestavni del praktičnega pouka sta tudi proizvodno delo in praksa v gospodarskih in drugih delovnih organizacijah ter se izvajata v skladu z učnim
načrtom.
20. člen
S statutom gimnazije se določi, za katere praktične dejavnosti se lahko
pripravljajo učenci. Gimnazija organizira pouk za posamezno praktično dejavnost, če se zanj prijavi najmanj 15 učencev.
21. člen
Srednje šole organizirajo oddelke za odrasle in druge oblike izobraževanja
odraslih.
Za izobraževanje odraslih se lahko ustanovijo tudi srednje šole za odrasle.
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Izobraževanje odraslih mora biti prilagojeno posebnim pogojem in potrebam
odraslih ter mora biti v skladu z ravnijo izobrazbe, ki jo dajejo srednje šole.
Podrobnejše določbe o organizaciji in izvajanju izobraževanja odraslih
predpiše republiški sekretar za prosveto in kulturo.
22. člen
V srednjih šolah se ocenjujeta znanje iz učnih predmetov in vedenje
učencev. Ob koncu šolskega leta se oceni tudi splošni uspeh učenca.
Učenci srednjih šol napredujejo v višji razred, če so iz vseh učnih predmetov
ocenjeni pozitivno.
Učenci, ki so negativno ocenjeni iz enega ali dveh učnih predmetov, opravljajo popravni izpit iz teh učnih predmetov.
Učenci, ki so negativno ocenjeni iz enega ali več predmetov praktičnega
pouka, določenih s statutom srednje šole, oziroma iz treh ali več drugih učnih
predmetov, in tisti, ki niso opravili popravnega izpita po prejšnjem odstavku,
ponavljajo razred.
Med šolanjem v srednjh šolah sme učenec dvakrat ponavljati razred. Isti
razred sme učenec ponavljati samo enkrat. Če je ponavljanje posledica bolezni
ali drugih opravičljivih vzrokov, lahko učiteljski zbor dovoli učencu, da ponavlja
še tretjič oziroma isti razred še drugič.
23. člen
Učenčevi starši, učenčev skrbnik ali prizadeti učenec lahko predložijo v treh
dneh po prejemu letnega spričevala učiteljskemu zboru obrazložen ugovor zoper
oceno.
Učiteljski zbor najpozneje v treh dneh po prejemu ugovora presodi upravičenost ugovora. Ce je mnenja, da je ugovor neupravičen, ga zavrne, v nasprotnem primeru pa imenuje tričlansko komisijo, ki se prepriča o učenčevem
znanju in ga oceni. Dva člana komisije izbere učiteljski zbor izmed učiteljev
šole, enega člana komisije pa določi- pristojni zavod za prosvetno pedagoško
službo izmed pedagoških svetovalcev.
24. člen
V srednjih šolah se opravljajo razredni, dopolnilni in popravni izpiti.
V srednjih šolah so lahko tudi izredi izpiti.
Na koncu šolanja v srednjih šolah so zaključni izpiti.
25. člen
Podrobnejše določbe o ocenjevanju in o izpitih v srednjih šolah predpiše
republiški sekretar za prosveto in kulturo.
26. člen
V srednjih šolah se uporabljajo učbeniki, ki jih potrdi republiški sekretar
za prosveto in kulturo po postopku, ki ga za to določi.
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III. Učenci
27. člen

V 1. razred srednjih šol se vpisujejo učenci na podlagi razpisa.
V 1. razred srednjih šol se lahko vpiše, kdor je končal osnovno šolo in
izpolnjuje še druge z razpisom določene pogoje.
V poklicno šolo se vpišejo tudi učenci, ki so sklenili učno pogodbo za
izučitev poklica, za katerega se zahteva izobrazba poklicne šole. Tako učno pogodbo lahko sklenejo samo učenci, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ustrezno
poklicno šolo.
Podrobneje urejajo vpis učencev v srednje šole statuti teh šol. Šola lahko
določi zgornjo starostno mejo kot pogoj za vpis v 1. razred, vendar pa ta meja
ne sme biti nižja kot 18 let. Za vpis v srednje šole in v oddelke po drugem
odstavku 5. člena tega zakona ne sme biti starostne omejitve.
28. člen
Učenec se lahko vpiše v srednjo šolo ne glede na svoje stalno prebivališče.
29. člen
Učenec srednje šole lahko prestopi v drugo srednjo šolo.
Ce učenec prestopi v drugo vrsto srednje šole, mora izpolnjevati s statutom
določene vpisne pogoje te šole in opraviti dopolnilni izpit.
Vsebino in obseg dopolnilnega izpita določi učiteljski zbor srednje šole,
v katero učenec prestopi, glede na predmetnik in učni načrt šole, iz katere
učenec prestopi.
30. člen
Vsak učenec srednje šole ima pravico in dolžnost, da glede na svojo starostno stopnjo prispeva k uresničevanju vzgojnega izobraževalnega smotra
šole.
Učenci srednjih šol so dolžni redno obiskovati pouk in izpolnjevati druge
dolžnosti, ki jih določajo statut in druga pravila šolskega življenja in dela.
31. člen
Za razvijanje iniciativnosti, samostojnosti, zavestne discipline in odgovornosti učencev za njihovo delo in uspeh v srednjh šolah, za krepitev medsebojnega sodelovanja učencev ter za aktivno sodelovanje z učitelji pri vzgojnem
izobraževalnem delu tvorijo učenci srednjih šol razredne skupnosti učencev
in šolske skupnosti učencev.
Skupnosti učencev sodelujejo v skladu s tem zakonom pri upravljanju
srednjih šol oziroma domov.
Na sestankih svojih skupnosti obravnavajo učenci vprašanja življenja in
dela šole oziroma doma, ki jih zadevajo.
Učenci domov tvorijo domske skupnosti, ki imajo enake pravice in dolžnosti
kot skupnosti učencev v srednjih šolah.
Organi srednje šole oziroma doma morajo obravnavati predloge skupnosti
učencev in o njih sklepati.
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32. člen

Prostovoljne dejavnosti učencev so sestavni del življenja in dela srednjih
šol oziroma domov. Šole in domovi ter učitelji in vzgojitelji so dolžni pomagati
učencem, da v okviru svojih organizacij razvijajo razne oblike dela. Pri tem
morajo upoštevati načela prostovoljnosti, samouprave učencev in samostojnosti
njihovih organizacij.
33. člen
Zdravstveno varstvo učencev srednjih šol in domov se ureja s posebnimi
predpisi.
34. člen
Učenci srednjih šol in domov, ki se odlikujejo s svojim delom in vedenjem, so lahko pohvaljeni oziroma nagrajeni.
Za učence, ki ne izpolnjujejo svojih dolžnosti, kršijo statut in druge predpise ali se neprimerno vedejo, se uporabijo ustrezni disciplinski ukrepi. Najstrožji disciplinski ukrep je začasna ali trajna izključitev iz srednje šole ali iz
doma.
Učenec je lahko odstranjen iz srednje šole oziroma iz doma le na podlagi
pravnomočno izrečene izključitve. Zoper sklep učiteljskega oziroma vzgojiteljskega zbora o izključitvi odloča svet srednje šole oziroma doma, v katerem
odločajo tudi predstavniki družbene skupnosti in predstavniki učencev.
Republiški sekretar za prosveto in kulturo izda predpis o pravicah in
dolžnostih učencev ter o pohvalah, nagradah in disciplinskih ukrepih v srednjih
šolah in domovih.
IV. Učitelji in vzgojitelji
35. člen
Učitelji srednjih šol in vzgojitelji domov organizirajo in vodijo vzgojno
izobraževalno delo in so odgovorni za to, da srednje šole in domovi dosegajo
vzgojni izobraževalni smoter.
36. člen
Učitelji srednjih šol in vzgojitelji v domovih so lahko tisti, ki imajo predpisano pedagoško in strokovno izobrazbo in ki dajejo s svojim delom in življenjem ter družbeno moralnimi lastnostmi poroštvo, da bodo uresničevali vzgojni
izobraževalni smoter.
Pri uresničevanju vzgojnega izobraževalnega smotra so učitelji srednjih
šol in vzgojitelji domov samostojni.
37. člen
Učitelji za splošne izobraževalne in strokovne teoretične učne predmete
v srednjih šolah so lahko tisti, ki so končali drugo stopnjo visokošolskega
študija ustrezne stroke.
24
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Učitelji za strokovne teoretične učne predmete v poklicnih šolah so lahko
tudi tisti, ki so končali ustrezno predmetno skupino prve stopnje visokošolskega
študija. Ce si za te učne predmete ni mogoče pridobiti izobrazbe z višokošolskim
študijem, jih lahko poučujejo učitelji, ki so končali ustrezno tehniško šolo.
Učitelji za praktičen in laboratorijski pouk v srednjih šolah so lahko tisti,
ki so poleg poklicne šole končali še ustrezno delovodsko, mojstrsko ali tehniško
šolo in imajo najmanj 5 let praktičnega dela na ustreznem delovnem mestu.
Če si za ta pouk ni mogoče pridobiti takšne izobrazbe, lahko poučujejo tisti,
ki so končali poklicno šolo in imajo najmanj 5 let praktičnega dela na ustreznem delovnem mestu.
Vzgojitelji v domovih so lahko tisti, ki imajo najmanj višjo izobrazbo.
Učitelji v srednjih šolah in vzgojitelji v domovih morajo imeti pedagoško
izobrazbo, če delajo v šoli oziroma domu najmanj polovico polne delovne
obveznosti.
Za učitelje in vzgojitelje iz prejšnjega odstavka, ki si pedagoške izobrazbe
niso pridobili med šolanjem, predpiše republiški sekretar za prosveto in kulturo način pridobitve te izobrazbe.
38. člen
Učitelji in vzgojitelji morajo opraviti strokovni izpit in se strokovno iz^
popolnjevati v skladu z določbami tega zakona.
39. člen
Učitelji in vzgojitelji pridobijo pravico opravljati strokovni izpit po dveh
letih vzgojnega izobraževalnega dela, morajo pa ga opraviti (najpozneje v petih
letih opravljanja tega dela.
Učitelj oziroma vzgojitelj, ki v petih letih ne opravi strokovnega izpita,
ne sme več opravljati vzgojnega izobraževalnega dela v srednjih šolah oziroma
v domovih. V takem primeru izda šola oziroma dom odločbo o takojšnjem
prenehanju delovnega razmerja.
40. člen
Republiški sekretar za prosveto in kulturo s pravilnikom podrobneje določi
vsebino in način opravljanja strokovnega izpita in obveznega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev in vzgojiteljev.
41. člen

...

•

Delovna mesta učiteljev in vzgojiteljev, ki opravljajo vzgojno izobraževalno
delo poln ali najmanj polovičen delovni čas v srednjih šolah oziroma v domovih, se zasedajo po razpisu v skladu z določbami tega zakona. S statutom srednje.šole oziroma doma se lahko določi, da se zasedajo po razpisu tudi delovna
mesta učiteljev oziroma vzgojiteljev, ki opravljajo vzgojno izobraževalho delo
manj kot polovičen delovni čas.
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Razpisi po prejšnjem odstavku so redni, naknadni in izredni.
Srednje šole so dolžne razpisati tista delovna mesta za posamezne učne
predmete ali za skupine učnih predmetov, za katere je ob upoštevanju učne
obveznosti, določene s tem zakonom, nezasedenih najmanj 20 ur tedensko.
Redni razpis se objavi vsako leto v času od 1. do 15. aprila, naknadni razpis
pa v času <od 1. do 15. julija.
Srednje šole in domovi pošljejo vsako leto republiškemu sekretariatu za
prosveto in kulturo v objavo redni razpis najpozneje do 20. marca, naknadni
razpis pa najpozneje do 20. junija. Republiški sekretariat za prosveto in kulturo
skrbi, da se redni in naknadni razpis enotno objavita za vso SR Slovenijo.
42. člen
Rok za prijavo na razpis je 15 dni po objavi razpisa.
Srednje šole in domovi morajo odločiti o izbiri kandidata in obvestiti kandidata o izidu razpisa najpozneje v 20 dneh po izteku roka za prijavo na razpis.
Učitelj oziroma vzgojitelj mora najpozneje v osmih dneh po prejemu
obvestila o izidu razpisa obvestiti srednjo šolo oziroma dom, kjer dela, da je
sprejel razpisano delovno mesto.
Učitelju oziroma vzgojitelju, ki je sprejet na drugo delovno mesto na podlagi rednega razpisa, poteče razrešitveni rok z 31. avgustom tekočega leta.
Učitelju oziroma vzgojitelju lahko preneha delovno razmerje po njegovi
volji brez razrešitvenega roka, če srednja šola oziroma dom v dogovorjenem
roku ne izpolni z razpisom določenih pogojev.
43. člen
Razrešitveni rok (čas, ko mora učitelj oziroma vzgojitelj ob prenehanju
delovnega razmerja ostati na delovnem mestu) za učitelje in vzgojitelje je
šest mesecev, če ni s tem zakonom drugače določeno.
Razrešitveni rok po prejšnjem odstavku in po četrtem odstavku 42. člena
tega zakona ne velja, če se delovna skupnost in učitelj drugače sporazumeta.
44. člen
Delovna obveznost učiteljev v srednjih šolah in vzgojiteljev v domovih
je 42 ur tedensko. V ta delovni čas se šteje poučevanje oziroma vzgojno delo,
priprava na vzgojno izobraževalno delo in drugo delo, ki je v zvezi z vzgojno
izbraževalno dejavnostjo srednje šole oziroma doma.
45. člen
Učna obveznost učiteljev teoretičnega pouka v srednjih šolah je tedensko
praviloma 22 ur, učna obveznost učiteljev praktičnega pouka pa tedensko
praviloma 28 ur.
Tedenska obveznost vzgojiteljev v domovih je praviloma 30 ur vzgojnega
dela z učenci.
Ce organizacija vzgojnega izobraževalnega dela tako zahteva, lahko svet
srednje šole oziroma doma v okviru delovne obveznosti poveča ali zmanjša
24*
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posameznim učiteljem oziroma vzgojiteljem učno obveznost oziroma obveznost
vzgojnega dela za največ dve uri tedensko.
Učno oziroma vzgojno obveznost določi ravnatelju, pomočniku ravnatelja
in predstojnikom odsekov v srednjih šolah oziroma v domovih svet šole oziroma
doma. Pri tem je treba upoštevati zlasti obseg in posebnosti v organizaciji
vzgojnega izobraževalnega dela.
46. člen
Učna ura teoretičnih učnih predmetov in laboratorijskih vaj v srednjih
šolah traja 45 minut. Učna ura praktičnega pouka v šolskih delavnicah ter
na deloviščih in šolskih posestvih v srednjih šolah in ura Vzgojnega dela v
domovih traja 60 minut.
47. člen
Čas za priprave in drugo delo v okviru delovne obveznosti, ki je povezano
z vzgojnim izobraževalnim delom, je razlika med delovno obveznostjo in učno
obveznostjo oziroma obveznostjo vzgojnega dela.
V drugo delo v okviru delovne obveznosti, ki je povezano z vzgojnim
izobraževalnim delom, se šteje glede na vrsto srednje šole oziroma doma zlasti:
popravljanje nalog in programov, razredništvo, skrb za knjižnice, kabinete,
delavnice in telovadnice, dežurstvo, šolske konference, izpiti za uredne učence,
mentorstvo pri izvajanju prostovoljnih dejavnosti, delo s skupnostjo učencev,
roditeljski sestanki, individualni stiki s starši in z drugimi osebami v zvezi
z vzgojnim izobraževalnim delom, obvezno strokovno izpopolnjevanje, vodstvo
šolskih kuhinj ter drugo delo v zvezi z vzgojno izobraževalno dejavnostjo šole
oziroma doma.
48. člen
Učitelji'in vzgojitelji so lahko med letnimi šolskimi počitnicami poklicani
na tečaje in seminarje za strokovno izpopolnitev ali na druge dolžnosti v zvezi
s pripravami za začetek šolskega leta, prav tako pa tudi na učne in vzgojne
aktivnosti, ki jih organizira šola oziroma dom med šolskimi počitnicami.
Učitelju oziroma vzgojitelju, ki iz razlogov po prejšnjem odstavku ali
zaradi bolezni ali zaradi drugih opravičljivih razlogov ne more izkoristiti
letnega dopusta med šolskimi počitnicami v trajanju, kot mu pripada po prvem
in četrtem odstavku 65. člena temeljnega zakona o delovnih razmerjih (Uradni
list SFRJ, št. 43-516/66 in št. 52-617/66), je treba omogočiti, da izkoristi letni
dopust oziroma preostali del letnega dopusta izven šolskih počitnic.
Letni dopust vzgojiteljev v domovih, kjer ni šolskih počitnic, se določi
v skladu s prvim in četrtim odstavkom 65. člena temeljnega zakona o delovnih
razmerjih.
V. Ustanavljanje, združenje in prenehanje
49. člen
Srednje šole in domove lahko ustanovijo družbeno-politična skupnost ter
delovna in druga organizacija pod pogoji, ki jih določa ta zakon.
Srednje šole in domovi lahko v soglasju z ustanoviteljem ustanovijo oddelke zunaj svojega sedeža (dislocirani oddelki).
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Srednje šole in domovi se lahko ustanovijo kot organizacijske enote šolskih
centrov ali drugih organizacij. V takem primeru se svojstvo zavoda prenese
na šolski center oziroma na organizacijo, v katere sestavi je šola oziroma dom;
šola oziroma dom obdrži svoj naziv, svoj pečat, svoje strokovne organe in predstojnika ter v okviru delovnega programa in po smernicah šolskega centra
oziroma organizacije samostojno opravlja svoje vzgojne izobraževalne naloge.
50. člen
Srednja šola se lahko ustanovi:
1. če ima ob ustanovitvi najmanj 60 učencev in če se predvideva stalen
dotok učencev, tako da se bo razvila v šolo z vsaj dvema oddelkoma vsakega
razreda;
2. če so zagotovljena finančna sredstva za vzdrževanje in delo;
3. če so zagotovljeni ustrezni prostori, učna sredstva in oprema, potrebna
za izvajanje učnega načrta;
4. če so zagotovljeni strokovno usposobljeni učitelji.
Srednje šole, ki so vključene v šolske centre ali druge delovne organizacije,
imajo lahko ob ustanovitvi manj učencev, kakor je določeno v 1. točki prejšrnjega odstavka.
Dom se lahko ustanovi, če je zadostno število strokovno usposobljenih
vzgojiteljev in če so zagotovljena finančna sredstva za vzdrževanje in delo
ter ustrezni prostori in oprema.
51. člen
Srednja šola oziroma dom sme začeti delo, ko republiški sekretariat za
prosveto in kulturo z odločbo ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega
člena.
52. člen
Republiški sekretariat za prosveto in kulturo spremlja delo srednjih šol
in domov. Ce ugotovi, da srednja šola oziroma dom ne izpolnjuje katerega
izmed pogojev iz 50. člena tega zakona, zahteva od ustanovitelja, naj ukrene,
kar je potrebno, da se ugotovljene pomanjkljivosti v določenem roku odpravijo.
Ce ustanovitelj v določenem roku ne odpravi pomanjkljivosti, lahko republiški sekretar za prosveto in kulturo odloči, da mora srednja šola oziroma
dom začasno prenehati delo, dokler ne bodo izpolnjeni za njeno delo predpisani
pogoji.
53. člen
Za obravnavanje vprašanj skupnega pomena in za razvijanje vzajemnega
sodelovanja in medsebojne pomoči se lahko srednje šole in domovi združujejo
v skupnosti. O pristopu v skupnost odloča delovna skupnost srednje šole
oziroma doma.
Statut skupnosti srednjih šol oziroma domov za vse območje SR Slovenije
je treba, preden je dokončno sprejet, predložiti v obravnavanje Skupščini
SR Slovenije.
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Srednje šole oziroma domovi prenehajo, če po 52. členu tega zakona niso
delali več kot 3 leta ali če ni več potrebe po njihovi dejavnosti.
Če srednja šola stalno ali začasno preneha z delom, mora ustanovitelj zagotoviti vpisanim učencem možnost nadaljnjega šolanja.
VI. Upravljanje
55. člen
Pri. upravljanju srednjih šol in domov sodelujejo enakopravno kot predstavniki družbene skupnosti tudi predstavniki šolske oziroma domske skupnosti učencev.
Predstavniki iz prejšnjega odstavka ne odločajo v zadevah oblikovanja
in delitve dohodka, delitve osebnih dohodkov, sistemizacije delovnih mest,
sprejemanja delavcev, notranje organizacije dela ter uporabe družbenih sredstev in skladov srednje šole oziroma doma.
Z aktom o ustanovitvi oziroma s statutom srednje šole oziroma doma se
določijo organi in organizacije, ki imenujejo oziroma delegirajo predstavnike
družbene skupnosti.
Organi upravljanja srednjih šol oziroma domov so: svet šole, oziroma
doma, upravni odbor in ravnatelj.
Strokovni organi srednje šole oziroma doma so: učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor, razredni učiteljski zbor in razrednik. Srednje šole oziroma domovi
imajo lahko tudi druge strokovne organe.
S statutom srednje šole oziroma doma se določi: katere organe upravljanja
in strokovne organe ima šola oziroma dom; koliko članov ima svet in upravni
odbor; koliko predstavnikov voli šolska oziroma domska skupnost učencev
in kako se volijo ti predstavniki; delovno področje organov upravljanja in
strokovnih organov.
56. člen
Ravnatelj srednje šole, doma oziroma šolskega centra mora izpolnjevati
pogoje za učitelja srednje šole, imeti visoko izobrazbo in vsaj 5 let vzgojne
izobraževalne prakse.
VII. Dokumentacij a
57. člen
Srednje šole izdajajo spričevala in potrdila o šolanju učencev.
Spričevala srednjih šol so javne listine.
Vsebino in obliko spričeval določi republiški sekretar za prosveto in
kulturo.
Srednje šole in domovi vodijo evidence in knjige, ki jih predpiše republiški
sekretar za prosveto in kulturo ter druge evidence in knjige, ki so jih dolžne
voditi po drugih predpisih.
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VIII. Prehodne in končne določbe
58. člen
Predmetni učitelji in profesorji, ki so bili po službeni dolžnosti do konca
leta 1959 dodeljeni na delovna mesta drugega učnega predmeta, za katerega
nimajo izobrazbe ustrezne stroke, lahko ostanejo na teh delovnih mestih, če
ta učni predmet ob uveljavitvi tega zakona še poučujejo in če izpolnjujejo
pogoje glede stopnje izobrazbe.
59. člen
Učitelji oziroma vzgojitelji, ki nimajo izobrazbe ustrezne stroke oziroma
stopnje, ki se zahteva za delovna mesta, na katerih opravljajo vzgojno izobraževalno delo ob uveljavitvi tega zakona, si morajo najpozneje v petih letih
od uveljavitve tega zakona pridobiti zahtevano izobrazbo. Če si učitelji oziroma
vzgojitelji v tem roku ne pridobijo predpisane izobrazbe, ne smejo več opravljati dela na teh delovnih mestih.
60. člen
Učitelji oziroma vzgojitelji, ki imajo na dan uveljavitve tega zakona več
kakor pet let delovne dobe in še niso opravili strokovnega izpita v prosvetni
stroki, morajo najpozneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona opraviti
strokovni izpit. Če učitelji oziroma vzgojitelji v tem roku ne opravijo strokovnega izpita, ne smejo več opravljati vzgojnega izobraževalnega dela.
61. člen
'Republiški sekretar za prosveto in kulturo mora izdati izvršilne predpise
na podlagi tega zakona najpozneje do pričetka šolskega leta 1968/69.
62. člen
Ko začne veljati ta zakon, prenehata veljati odlok o honorarni službi, o
delovni obveznosti in o nagrajevanju za nadurno delo v prosvetno-znanstveni
službi v šolah in drugih vzgojnih zavodih (Uradni list LRS, št, 6-15/56) in
odlok o predizobrazbi učencev v gospodarstvu (Uradni list LRS, št. 35-211/60).
63. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »-Uradnem listu SRS«.
OBRAZLOŽITEV
I
Izobraževanje mladine in odraslih po končani šolski obveznosti že dalj
časa zaostaja za naglim družbenim, zlasti za gospodarskim razvojem. Zato je
rešitev problematike tega izobraževanja ena izmed nujnih nalog v izgrajevanju
sodobnega vzgojno izobraževalnega sistema.
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Ovire, zaradi katerih to izobraževanje zaostaja za splošnim družbenim razvojem, so zlasti tele:
— neizdelan sistem izobraževanja vse do delovnega mesta, zaradi česar
spreminjanje obstoječih in ustanavljanje novih izobraževalnih zavodov pogosto
ni rezultat načrtnih in usklajenih prizadevanj. Razen tega pa tudi izobraževalni
program teh zavodov ni vedno prilagojen dejanskim potrebam gospodarstva
in družbenih služb;
— tendence po administrativnem razvrščanju šol, ki povzročajo napačno
predstavo, da srednje šole pripravljajo učence predvsem za izobraževanje na
visokošolskih zavodih, kar nasprotuje načelu o zaključenosti večine srednjih šol;
— nezadostna in neenaka skrb za vzgojo in izobraževanje mladine od
končane šolske obveznosti do polnoletnosti, pri čemer gre tako za tiste, ki se
zaposlijo, stopijo v učno razmerje ali se šolajo, kakor za tiste, ki niso vključeni
nikamor;
—• pomanjkljiva pedagoška in strokovna usposobljenost velikega dela
učnega kadra;
— materialna stiska izobraževalnih zavodov,, ki se prepočasi razvijajo
zaradi nezadostnih materialnih sredstev; •
— pomanjkanje ustreznih predpisov, v okviru katerih bi izobraževalni
zavodi podrobneje urejali organizacijo dela ter podrobneje določali izobraževalno vsebino.
II
Srednješolsko izobraževanje je bilo do sedaj urejeno s temile pravnimi akti:
— splošni zakon o šolstvu (Uradni list SFRJ, št. 4-48/64);
— uredba o strokovnih šolah (Uradni list FLRJ, št. 39-479/52);
•—• uredba o centrih za strokovno izobraževanje delavcev (Uradni list
FLRJ, št. 30-561/59);
— resolucija o izobraževanju strokovnih kadrov (Uradni list FLRJ,
št. 25-334/60);
— resolucija o vlogi in nalogah gimnazije v vzgojno-izobraževalnem sistemu (Uradni list LRS, št. 32-297/61);
— odlok o predizobrazbi učencev v gospodarstvu (Uradni list LRS,
št. 35-211/60);
— priporočilo o nalogah na področju strokovnega izobraževanja v LR Sloveniji (Uradni list LRS, št. 30-267/61);
— priporočilo o nalogah na področju izobraževanja odraslih (Uradni list
SRS, št. 22-135/64);
— navodilo o pogojih za verifikacijo in o verifikaciji gimnazije (Uradni
list LRS, št. 17-102/62, in Uradni list SRS, št. 19-116/64).
Uredba o strokovnih šolah in uredba o centrih za strokovno izobraževanje
delavcev sta prenehali veljati.
Domovi za učence niso pravno urejeni.
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Po sprejetju zvezne resolucije o izobraževanju strokovnih kadrov in republiške resolucije o vlogi in nalogah gimnazije v vzgojno-izobraževalnem
sistemu sta si svet LRS za strokovno izobraževanje in svet za šolstvo LRS
prizadevala, da bi uredila tako srednje strokovno šolstvo kakor gimnazije.
S tem v zvezi je v letu 1962 dal svet LRS za strokovno izobraževanje v javno
razpravo gradivo o problemih verifikacije strokovnih šol, sekretariat sveta za
šolstvo LRS pa je v letu 1963 dal v javno razpravo gradivo o tehniških in njim
ustreznih šolah ter o šolskih centrih in o drugih oblikah izobraževanja, v letu
1964 pa teze za zakon o strokovnem izobraževanju. Republiški sekretariat za
prosveto in kulturo je v letu 1965 pripravil osnutek zakona o gimnaziji. Pri
vseh teh prizadevanjih pa je prišel republiški sekretariat za prosveto in kulturo do zaključka, da je treba srednješolsko izobraževanje urediti z enotnim
zakonom. Pri tem se je opiral zlasti na naslednja dejstva:
1. Srednješolsko izobraževanje, ki obsega srednje šole, domove za učence
teh šol in šolske centre, je del celotnega vzgojno-izobraževalnega sistema, katerega naloga je vzgoja in izobraževanje mladine in odraslih po končani šolski
obveznosti.
2. Pri sestavljanju predpisov o posameznih vrstah vzgojno-izobraževalnih
zavodov se je ugotovilo, da je več kakor polovica določb skupnih za vse vzgojnoizobraževalne zavode. To so določbe o ustanovitvi, o združevanju, o prenehanju,
o upravljanju, o učencih, o učiteljih in podobno.
3. Temeljni zakon o delovnih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 43-516/66
in št. 52-617/66) pooblašča republike, da s svojim zakonom podrobneje oziroma
drugače uredijo določena vprašanja glede delovnih razmerij prosvetnih delavcev. Taka pooblastila so zlasti v tretjem odstavku 20. člena glede posebnih
pogojev, ki so primerni zahtevam delovnega mesta; v tretjem odstavku 22. člena
glede delovnih mest, ki se zasedajo po razpisu; v desetem odstavku 23. člena
glede izvedbe razpisa; v 39. členu glede časa za pripravo, ki se šteje v delovni
čas; v 66. členu glede dopusta prosvetnih delavcev in v 114. členu glede prepovedi opravljanja dela na določenem delovnem mestu.
4. Čeprav je srednješolsko izobraževanje zaključena celota, se je do sedaj
vedno ločeno reševalo izobraževanje v strokovnih šolah ter izobraževanje V
gimnazijah in v umetniških šolah. Zaradi ločenega obravnavanja tega izobraževanja je bilo često zanemarjeno strokovno šolstvo, medtem ko je bila skrb
za gimnazijo veliko večja.
Republiški sekretariat za prosveto in kulturo je v zvezi s prej navedenimi
dejstvi pripravil osnutek zakona, ki zajema izobraževanje mladine in odraslih
po končani šolski obveznosti v srednjih šolah. S sprejetjem takega zakona bi
bila zapolnjena velika vrzel v našem vzgojno-izobraževalnem sistemu. Z republiškim zakonom imamo namreč že urejeno osnovnošolsko izobraževanje
in izobraževanje v visokošolskih zavodih, medtem ko srednješolsko izobraževanje pravno ni urejeno.
Predlog zakona ima tele značilnosti:
1. Predvideva se okvirna ureditev srednješolskega izobraževanja mladine
in odraslih v srednjih šolah. Zajeti so tudi domovi za učence teh šol.
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2. Srednje šole so predvidene kot enotni in enakovredni izobraževalni
zavodi, katerih naloge so načelno nakazane. S tem bodo odstranjeni vzroki,
ki so pogosto neopravičeno postavljali gimnazijo v izjemen položaj. Gimnazija
je tako kot druge srednje šole vključena v sistem brez posebnega položaja.
3. Pri poklicnih in tehniških šolah je predvidena predvsem zakl j učenost
izobraževanja za določen poklic, medtem ko je gimnazija šola, ki daje zlasti
podlago za nadaljnje šolanje. Ne izključuje se pa možnost, da učenci poklicnih
in tehniških šol lahko nadaljujejo šolanje, kakor tudi možnost, da se učenci
gimnazije lahko zaposlijo.
4. V predlog zakona so vnesene vse tiste določbe, ki jih je treba po temeljnem zakonu o delovnih razmerjih za prosvetne delavce posebej urediti.
Te določbe so zlasti strokovna izobrazba, ki je potrebna za učitelje oziroma
vzgojitelje (36. in 37. člen); strokovni izpit in stalno izpopolnjevanje učiteljev
in vzgojiteljev (38., 39. in 40. člen); redni in naknadni razpis delovnih mest,
ki sta se oblikovala že v sistemu samoupravljanja šolskih zavodov in pokazala
kot nujno potrebna za nemoten in uspešen potek vzgojno-izobraževalnega dela
(41. in 42. člen); razrešitveni rok (43. člen), delovni čas učiteljev in vzgojiteljev
(44., 45., 46. in 47. člen) ter potrebne določbe glede letnega dopusta učiteljev
in vzgojiteljev (48. člen).
5. Predlog vsebuje le najnujnejše določbe glede ustanavljanja (49., 50.,
51. in 52. člen), združevanja (53. člen), prenehanja (54. člen) in upravljanja
(55. in 56. člen) srednjih šol in domov. Podrobnejše določbe glede teh zadev
so v temeljnem zakonu o zavodih (Uradni list SFRJ, št. 5-33/65), v temeljnem
zakonu o organih upravljanja v zavodih (Uradni list SFRJ, št. 23-284/64),
v temeljnem zakonu o volitvah delavskih svetov in drugih organov upravljanja v delovnih organizacijah (Uradni list SFRJ, št. 15-191/64) in v zakonu
o volitvah delavskih svetov in drugih organov upravljanja v delovnih organizacijah (Uradni list SRS, št. 11-107/65).
6. Predlog predvideva, da bo moral republiški sekretar za prosveto in
kulturo izdati šest izvršilnih predpisov k zakonu. Vsebina teh izvršilnih predpisov je podrobnejša ureditev določenega pravnega gradiva, ki se ne more
zajeti z zakonom zaradi podrobnosti in zaradi čestih sprememb, ki jih terja
razvoj. Ti izvšilni predpisi zadevajo:
— izvajanje in organizacij izobraževanja odraslih (četrti odstavek 21. člena);
—- ocenjevanje učencev in izpite v srednjih šolah (25. člen);
— pravice in dolžnosti učencev, pohvale, nagrade in disciplinske ukrepe
v srednjih šolah in domovih (četrti odstavek 34. člena);
— način pridobitve pedagoške izobrazbe za učitelje, ki si te izobrazbe
niso pridobili med šolanjem (šesti odstavek 37. člena);
— strokovni izpit in strokovno izpopolnjevanje učiteljev in vzgojiteljev
(40. člen);
— vsebino in obliko spričeval srednjih šol ter evidence in knjige, ki jih
vodijo te šole (tretji in četrti odstavek 57. člena).
Republiški sekretariat za prosveto in kulturo je mnenja, da bi bih lahko
prej navedeni izvršilni predpisi izdani skupaj za osnovno šolo in za srednje
šole, ker ima podobna pooblastila tudi zakon o osnovni šoli.
7. Predlog vsebuje tista načela splošnega zakona o šolstvu, ki še niso
zastarela in ki imajo normativno vrednost.
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8. V prehodnih in končnih določbah so poleg določb o roku, v katerem
mora republiški sekretar za prosveto in kulturo izdati izvršilne predpise
(61. člen), o prenehanju veljavnosti odloka o honorarni službi, o delovni obveznosti in o nagrajevanju za nadurno delo v prosvetno-znanstveni službi v šolah
in drugih vzgojnih zavodih in odloka o predizobrazbi učencev v gospodarstvu
(62. člen) ter o uveljavitvi tega zakona (63. člen) še določbe:
—■ o učiteljih, ki so morali ob izvajanju šolske reforme po službeni dolžnosti prevzeti na osnovnih ali srednjih šolah predmete druge stroke (58. člen);
— o rokih, v katerih si morajo učitelji pridobiti izobrazbo ustrezne stroke
oziroma stopnje (59. člen);
— o rokih, v katerih morajo učitelji brez strokovnega izpita opraviti ta
izpit (60. člen).
Tudi po sprejetju zakona o srednjem šolstvu v SR Sloveniji bo ostalo še
vedno odprto vprašanje izobraževanja mladine, ki ne konča osnovne šole, v
gospodarskih in drugih organizacijah. To vprašanje je urejala uredba o centrih
za strokovno izobraževanje delavcev. Ta uredba pa je prenehala veljati z
uveljavitvijo zakona o prenehanju veljavnosti uredbe o centrih za strokovno
izobraževanje delavcev (Uradni list SFRJ, št. 15-321/65). V sistem izobraževanja
pa spada tudi organizirano izobraževanje delavcev na delovnih mestih v gospodarskih in drugih delovnih organizacijah, zato menimo, da bo treba to
vprašanje rešiti s posebnim predpisom. S sprejetjem tega zakona ne bodo
družbeni skupnosti naložene nove finančne obveznosti, razen za tiste srednje
šole in domove, ki ne izpolnjujejo pogojev, predvidenih v tem predlogu zakona.
Ta predlog je usklajen s pripombami, ki so jih dali organi Skupščine
SR Slovenije in nekatere družbeno-politične organizacije, sveti občinskih skupščin, zavodi za prosvetno-pedagoško službo ter skupnosti in združenja prosvetnih zavodov.
POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
24. marca 1967 obravnavala predlog zakona o srednjem šolstvu, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni sveti
Komisija je predlog zakona obravnavala z vidika njegove skladnosti z
ustavo in s pravnim sistemom ter z vidika njegove redakcijske pravilnosti.
V načelni obravnavi je komisija v tej zvezi ugotovila, da so za ureditev
srednjega šolstva določena v zveznem merilu le splošna načela sistema, in sicer
v splošnem zakonu o šolstvu (Ur. 1. SFRJ, št. 4/64). Področje vzgoje in izobraževanja v srednjih šolah na območju SR Slovenije doslej še ni bilo zakonsko
urejeno. Republiški zakon naj bi to področje neposredno uredil skladno z
ustreznimi določbami splošnega zakona o šolstvu in z določbami drugih zveznih
zakonov, ki deloma posegajo na to področje, predvsem z določbami temeljnega
zakona o zavodih (Ur. 1. SFRJ, št. 5/65) in temeljnega zakona o delovnih razmerjih (Ur. 1. SFRJ, št. 43/66 in 52/66).
Predlagatelj, ki je na področju vzgoje in izobraževanja v srednjih šolah
prvotno pripravljal dva zakona, in sicer zakon, o strokovnem, izobraževanju ter
zakon o gimnaziji, je med pripravami zakonov prišel do zaključka, da je treba
celotno srednješolsko izobraževanje urediti z enotnim zakonom ter je predložil
enoten zakon o srednjem šolstvu. V njem se ureja vzgoja in izobraževanje
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mladine in odraslih v srednjih šolah in v domovih za učence teh šol, pri čemer
se srednješolsko izobraževanje obravnava kot povezana celota. Komisija se
je s tako odločitvijo predlagatelja strinjala in meni, da je tak koncept zakonske ureditve tega področja sprejemljiv in smotrn.
V podrobni obravnavi je komisija k posameznim določbam zakonskega
predloga predlagala naslednje spremembe in dopolnitve oziroma izrazila narslednje pripombe:
K 14. členu : Pedagoški svet SR Slovenije je bil z zakonom (Ur 1. SRS,
10/65) ustanovljen kot republiški strokovni organ za določanje predmetnikov
in učnih načrtov za osnovne šole in za šole druge stopnje. Glede na to, da
je pedagoški svet po svojem značaju strokovni organ, mu po mnenju komisije
ne hi šla pravica, da določa trajanje šolanja za posamezne vrste šol. Ker je
srednje šolstvo javnega značaja in je njegova dejavnost posebnega družbenega
pomena, bi bilo po mnenju komisije potrebno najti drugo rešitev (morda tako,
da o trajanju šolanja v posameznih vrstah šol odloča ali vsaj daje k odločitvam
strokovnega organa svoje soglasje ustrezen republiški organ).
K 18. č 1 e n u : V četrti in peti vrsti se besedilo »za družbene službe pa
ustrezen republiški zavod« spremeni tako, da se glasi: »za posamezno področje
družbenih služb pa ustrezen republiški zavod«.
Sprememba je potrebna zaradi jasnosti določbe. Prvotno besedilo je razumeti tako, da bi za vse družbene službe določal profile poklicev republiški
zavod, ki bi tej nalogi ustrezal glede na svojo kvalifikacijo. Ker pa gre za
različna področja družbenih služb (zdravstveno varstvo, šolstvo itd.), je treba
v tej zvezi povedati, da profile poklicev določajo republiški zavodi s posameznih področij družbenih služb.
K 39. členu : V drugem odstavku se črta besedilo zadnjega stavka.
Crtanje te določbe je predlagal predstavnik Izvršnega sveta po opozorilu
komisije, da določba ni v skladu z določbami temeljnega zakona o delovnih
razmerjih, zlasti z njegovim 110. členom.
K 47. členu: V peti vrsti drugega odstavka se popravi tiskovna napaka
tako, da se beseda »uredne« nadomesti z besedo »redne«.
K 48. členu: a) V četrti in peti vrsti drugega odstavka se besedilo
»po prvem in četrtem odstavku 65. člena« nadomesti z besedilom »po
65. členu«;
b) v drugi vrsti zadnjega odstavka se besedilo »s prvim in četrtim odstavkom 65. člena« nadomesti z besedilom »s 65. členom«.
Prvotna določba bi s citiranjem prvega in četrtega odstavka 65. člena
temeljnega zakona o delovnih razmerjih ustvarjala nejasnost in je po svojem
pomenu tudi protislovna. Prvi odstavek 65. člena navedenega zakona namreč
vsebuje določbo o normalnem trajanju letnega dopusta delavca, medtem ko
določba četrtega odstavka obvezuje delovno organizacijo, da ta s splošnim
aktom določi delovna mesta, na katerih se opravlja delo v posebnih delovnih
pogojih, ter dolžino in način izrabe letnega dopusta na tej podlagi. Določba
četrtega odstavka se torej povezuje z določbo drugega in tretjega odstavka
65. člena navedenega zakona, v katerih se ureja vprašanje letnega dopusta
delavca, ki dela v posebnih delovnih pogojih. Glede na to se določba četrtega
odstavka ne more povezovati z določbo prvega odstavka 65. člena navedenega
zakona; iz ostalih določb temeljnega zakona o delovnih razmerjih in določb
zakonskega predloga o srednjem šolstvu pa ne gre zaključevati, da bi učiteljem
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oziroma vzgojiteljem v srednjih šolah in domovih njihovemu delu priznavali
svojstvo dela v posebnih delovnih pogojih z vsemi posledicami, ki jih tako
svojstvo povzroča.
K 49. členu: V tretji vrsti zadnjega odstavka se besedilo »svojstvo
zavoda prenese« nadomesti z besedilom »pravice in dolžnosti zavoda prenesejo«.
V tem primeru namreč ne more iti za prenos svojstva zavoda na šolski
center, temveč gre smiselno za prenos njegovih pravic in dolžnosti.
K 55. členu : Besedilo člena se spremeni tako, da se glasi:
»Organi upravljanja srednjih šol oziroma domov so: svet šole oziroma
doma, upravni odbor in ravnatelj.
Z aktom o ustanovitvi oziroma s statutom srednje šole oziroma doma se
določijo organi in organizacije, ki imenujejo oziroma delegirajo predstavnike
družbene skupnost v svet šole oziroma doma.
Pri upravljanju srednjih šol in domov sodelujejo enakopravno kot predstavniki družbene skupnosti tudi predstavniki šolske oziroma domske skupnosti učencev. Predstavniki šolske oziroma domske skupnosti učencev ne
odločajo v zadevah oblikovanja in delitve dohodka, delitve osebnih dohodkov,
sistemizacije delovnih mest, sprejemanja delavcev, notranje organizacije dela
ter uporabe družbenih sredstev in skladov srednje šole oziroma doma.
Strokovni organi srednje šole oziroma doma so: učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor, razredni učiteljski zbor in razrednik. Srednje šole oziroma
domovi imajo lahko tudi druge strokovne organe.
S statutom srednje šole oziroma doma se določi: katere organe upravljanja
in strokovne organe ima šola oziroma dom; koliko članov ima svet in upravni
odbor; koliko predstavnikov voli šolska oziroma domska skupnost učencev
in kako se volijo ti predstavniki; delovno področje organov upravljanja in
strokovnih organov.«
Z navedeno spremembo se iz razlogov sistematike spreminja vrstni red
posameznih odstavkov tako, da je materija določb tega člena razvrščena po
njihovem pomenu in smislu.
Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami in dopolnitvami strinjal in so tako postale sestavni del zakonskega predloga, glede
pripombe k 14. členu pa je izjavil, da jo bo predlagatelj še proučil.
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog
zakona v skladu z ustavo in s pravnim sistemom.
Št.: 61-40/67
Ljubljana, 24. 3. 1967
Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora je na seji dne 20. in
31. marca 1967 obravnaval predlog zakona o srednjem šolstvu, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet. Odbor je obravnaval
tudi analizo učnega kadra v srednjih šolah in informacijo o srednjih šolah,
ki ju je predložil Skupščini SR Slovenije republiški sekretariat za prosveto in
kulturo.
Odbor je v načelni obravnavi ugotovil, da predlog zakona urejuje izobraževanje na poklicnih šolah, tehniških šolah, umetniških šolah in gimnazijah
ter delo domov za učence teh šol, kar doslej ni bilo pravno urejeno. Izobraževanje, ki se nadaljuje po osnovni šoli, se urejuje z enim zakonom predvsem
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zato, ker je več določb skupnih za vse te vzgojno-izobraževalne zavode. To
so določbe o ustanovitvi, o združevanju in prenehanju, upravljanju, učencih,
nekatere določbe o učiteljih ipd.
Odbor je v razpravi o vlogi in nalogah teh šol opozoril, da zaradi urejanja
tega področja z enim zakonom ni mogoče pojmovati, da so te šole po vsebini
in značaju enotni in enakovredni izobraževalni zavodi. Zaradi potreb prakse
po različno usposobljenih strokovnjakih se namreč te šole po svojih konkretnih izobraževalnih nalogah, od česar so odvisni vsebina, način in trajanje pouka,
med seboj bistveno razlikujejo. Zato tudi ni mogoče enotno urejati odnosov
med različnimi srednjimi šolami, kakor tudi odnosov teh šol nasproti visokošolskim zavodom.
Posebno pozornost je odbor posvetil določbam zakonskega predloga glede
izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji srednjih šol. Pogoji, ki so ostrejši od
sedanje prakse pri sprejemanju učiteljev na šole, so utemeljeni, ker je pomanjkljiva pedagoška in strokovna usposobljenost dela učnega kadra eno
najbolj perečih vprašanj v srednjem šolstvu. Odbor pa se ni strinjal s pobudami, da se še bolj zaostrijo pogoji za učitelje praktičnega in laboratorijskega
pouka. Menil je, da jih v tem obdobju ni mogoče uresničiti.
Ob obravnav informacije o srednjih šolah je odbor zavzel stališče, naj
za šolstvo pristojni republiški organi in zavodi čimprej ugotove, katere poklice,
ki se jih danes izobražuje v šolah, je možno priučevati ob delu. Številne so
namreč pripombe, da bi bilo mogoče za nekatere poklice, za katere se sedaj
učenci vključujejo' v poklicne šole, usposabljati ob delu. Odbor smatra, da ne
gre za nalogo, ki bi terjala obsežna in dolgotrajna proučevanja, da bi prišli
do ustreznih zaključkov.
V podrobni obravnavi zakonskega predloga je odbor sprejel naslednje spreminjevalne in dopolnilne predloge:
K 4. členu : Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Poklicne šole dajejo praktično in teoretično znanje, ki je potrebno za
opravljanje dela v posameznih poklicih, pri katerih je pomembno zlasti praktično znanje ter razširjajo in poglabljajo splošno izobrazbo.«
K 5. členu: Besedilo prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Tehniške šole dajejo strokovno teoretično in osnovno praktično znanje ter
seznanjajo učence z delovnimi procesi in z organizacijo dela v posameznih
panogah gospodarstva, družbenih služb in državne uprave ter razširjajo in
poglabljajo znanje učencev iz naravoslovnih in družbenih ved.«
K 6. členu : Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Umetniške šole dajejo učencem izobrazbo iz posamezne panoge umetnosti
in jih s tem pripravljajo za ustrezne dejavnosti oziroma za nadaljnjo umetniško
izobraževanje ter dopolnjujejo njihovo, splošno izobrazbo.«
Sprememba besedila 4., 5. in 6. člena je potrebna, ker je primarna naloga
teh šol usposabljati učence za opravljanje določenih strokovnih opravil oziroma za umetniške dejavnosti. Poleg tega pa poglabljajo in dopolnjujejo
splošno izobrazbo učencev.
K 9. členu : Besedilo tega člena se dopolni tako, da se glasi:
»Pri uresničevanju vzgojnih izobraževalnih nalog sodelujejo srednje šole
in domovi s starši učencev, z osnovnimi in visokimi šolami, z gospodarskimi in
drugimi organizacijami ter z organi družbeno-političnih skupnosti.«
Potrebno je, da srednje šole sodelujejo tudi z osnovnimi in visokimi šolami.
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K 14. členu : Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Trajanje šolanja na posameznih vrstah srednjih šol določi v skladu z
osnovami predmetnika in učnega načrta republiški sekretar za prosveto in
kulturo.«
Odbor je ugotovil, da je pripomba zakonodajno^pravne komisije Skupščine
SR Slovenije k temu členu utemeljena.
Besedilo tretjega odstavka se črta.
Določba ni potrebna, ker trajanje šolanja ureja drugi odstavek.
K 15. členu : Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»Učenci srednjih šol imajo najmanj šest tednov šolskih počitnic.«
Miminalni čas šolskih počitnic je potrebno uzakoniti za učence vseh zvrsti
srednjih šol.
K 16. členu : Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Normative o številu učencev v oddelkih in skupinah istega razreda določi
republiški sekretar za prosveto in kulturo.«
Odbor je predlagal dopolnitev 16. člena zato, ker je tudi za razporejanje
učencev istega razreda v več oddelkih oziroma skupinah potrebno upoštevati
pedagoško smotrnost in ekonomsko utemeljenost.
K 21. členu: Drugi odstavek se črta.
Besedilo tretjega odstavka :se spremeni tako, da se glasi:
»Izobraževanje odraslih mora biti prilagojeno posebnim pogojem in potrebam odraslih ter mora dajati enako raven izobrazbe, kot jo dajejo srednje
šole.«
Izvršni svet v predlogu za racionalizacijo šolske mreže in vzgojno-izobraževalnega dela ugotavlja, da bomo uresničili zahtevo po bolj racionalnem in
gospodarnejšem izobraževanju na področju srednjega šolstva z ukinitvijo tistih
šol, ki nimajo pogojev za uspešno delo in ki so obenem predrage. Prav tako si
bo treba prizadevati, da bi koncentrirali izobraževanje za isto stroko oziroma
poklic v manjšem številu srednjih šol. Da bi to dosegli, Izvršni svet med drugim
predlaga naslednje konkretne ukrepe:
— v poklicnih šolah kovinarske stroke naj se za učence prvih razredov
uvede enoten osnovni program, skupen vsem kovinarskim poklicem; učenci
drugih oziroma tretjih razredov pa naj se koncentrirajo v nekaterih večjih
kovinarskih poklicnih šolah;
— pouk za poklice v elektro stroki naj se organizira v štirih krajih Slovenije (sedaj je organiziran v devetih krajih);
— pouk za lesno stroko^ ki je sedaj organiziran v osmih šolah, naj obdrže
le poklicne šole v Mariboru, Skofji Loki in Novi Gorici;
— za gradbeno stroko naj ostaneta oba sedanja gradbena šolska centra
v Ljubljani in Mariboru, opusti pa naj se pouk za gradbene poklice v šoli
v Murski Soboti;
—■ mrežo poklicnih kmetijskih šol je potrebno. skrčiti le na nekaj šol in
tem omogočiti, da dobijo šolska posestva;
— kapacitete sedmih dvoletnih administrativnih šol so glede na potrebe
po administrativnem kadru prevelike. Letno izobrazijo približno 400 strojepisk,
ki se čedalje težje zaposlijo;
— za tekstilne tehnike bi zadostovala tekstilna šola v Kranju, ki ima dobre
materialne in kadrovske pogoje za izobraževanje.
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Izvršni svet daje predloge za združitev oziroma ukinitev šol tudi nekaterih
drugih strok. Republiški sekretariat za prosveto in kulturo pa bo še proučil,
ali je smotrn obstoj nekaterih gimnazij zlasti v Piranu, Ajdovščini, Stični,
Velenju in Ljutomeru.
Upoštevaje navedene predloge in težko finančno situacijo v srednjem šolstvu, je odbor mnenja, da ni smotrno v zakonu dajati pobude za ustanavljanje
novih posebnih šol za izobraževanje odraslih. Nezadovoljiva izobrazbena struktura zaposlenih sicer zahteva, da izobraževanje odraslih okrepimo in izboljšamo
njegovo kakovost. Vendar naj bo tudi to izobraževanje naloga rednih srednjih
šol. Ni nobene ovire, da ne bi mogle po posebnem dogovoru z delavci ali delovnimi organizacijami organizirati v ta namen stalne ali občasne oddelke. Oblike
tega pouka pa so lahko zelo različne. Odbor tudi smatra, da so redne šole, ki
imajo ustrezno usposobljene učitelje, najboljše zagotovilo za potrebno kakovost
in zahtevnost teoretičnega pouka.
Sprememba besedila tretjega odstavka je potrebna, ker sedanja premalo
določno pove, da morata biti vsebina in kakovost izobraževanja odraslih enaka
ravni, ki jo dajejo srednje šole.
K 22. č 1 e n u : V četrtem odstavku se črta besedilo »iz enega ali več
predmetov praktičnega pouka, določenih s statutom srednje šole, oziroma«.
Določba, da učenci, ki so negativno ocenjeni iz enega ali več predmetov
praktičnega pouka, določenih s statutom srednje šole, ponavljajo razred, je
po mnenju odbora preostra.
V drugi vrsti petega odstavka se za besedama »Isti razred« doda besedi
»istovrstne šole«.
S predloženo dopolnitvijo je jasneje formulirano določilo, da sme učenec
le dvakrat obiskovati isti razred v šolah iste vrste.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Učencu, ki je negativno ocenjen iz pet ali več predmetov, lahko učiteljski
zbor odreče pravico, da ponavlja razred.«
Dostavek je potreben zaradi tega, da se onemogoči šolanje nemarljivih
oziroma za izbrano šolanje nesposobnih učencev. Učiteljski zbor naj po lastni
presoji odloči ali bo učenec, ki ima pet ali več negativnih ocen, še lahko
ponavljal razred.
K 30. č 1 e n u : V drugi vrsti prvega odstavka se beseda »starostno« nadomesti z besedo »razvojno«.
Odbor je menil, da je predlagani izraz primernejši.
V drugem odstavku se v drugi vrsti za besedo »izpolnjevati« doda besedi
»učne in«.
Z dopolnitvijo besedila je dan poudarek glavni dolžnosti učencev, to je
učenju.
K 31.členu: V četrtem odstavku se besedi »učenci domov« nadomestita
z besedami »učenci v domovih«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
K 34. č 1 e n u : V tretji vrsti drugega in v drugi vrsti četrtega odstavka
se beseda »disciplinski« vedno nadomesti z besedo »vzgojni«.
Izraz »vzgojni ukrep« je primerneje uporabljati kot »disciplinski ukrep«,
ker predstavlja bolj humane odnose med učitelji in učenci.
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Na koncu drugega odstavka naj se doda nov stavek, ki se glasi:
»Zaradi slabega učnega uspeha učenec ne sme biti izključen iz srednje šole
med šolskim letom.«
Ta dopolnitev je potrebna, ker se je v nekaterih srednjih šolah pojavila
praksa, da ob polletju izključujejo učence zaradi negativnih ocen. Odstranjeni
učenec pa sredi šolskega leta težko prestopi na drugo šolo in je pogosto prepuščen cesti.
K 35. -členu: V prvi vrsti se besedi »vzgojitelji domov« nadomestijo
z besedami »vzgojitelji v domovih«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
K 37. Členu : Prvi odstavek naj se dopolni tako, da se v tretji vrsti za
besedo »stroke« doda besedilo »in imajo pedagoško izobrazbo«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da še glasi:
»Učitelji za priktičen in laboratorijski pouk v srednjih šolah so lahko tisti,
ki so poleg poklicne šole končali še ustrezno tehniško šolo in imajo najmanj
5 let praktičnega dela na ustreznem delovnem mestu. Če si za ta pouk ni
mogoče pridobiti takšne izobrazbe, lahko poučujejo tisti, ki so končali poklicno,
mojstrsko ali delovodsko šolo in imajo najmanj 5 let praktičnega dela na
ustreznem delovnem mestu.«
Odbor je predlagal dopolnitev prvega odstavka 37. člena, ker je potrebno,
da imajo vsi učitelji srednjih šol ustrezno pedagoško izobrazbo.
K 45. čl e n u : Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»S statutom zavoda se določi najvišja učna obveznost učiteljev.«
Odbor je bil mnenja, da je s statutpm. treba predpisati, koliko l^hko največ
učitelji poučujejo na matičnem in drugem zavodu, da ni ogrožena pedagoška
raven pouka.
K 52. členu : V tretji vrsti prvega odstavka se, za besedo »zakona«
doda novo besedilo, ki se glasi:
»ali če pristojni nadzorni organ ugotovi pomanjkljivosti glede vsebine in
organizacije vzgojno-izobraževalnega dela.«.
DostaVek je potreben zaradi tega, ker se V šolah pojavljajo pomanjkljivosti
tudi glede vsebine in organizacije vzgojno-izobraževalnega dela. Ta dopolnitev
bo omogočila ukrepanje, kadar bo prosvetno-pedagoška služba ugotovila take
pomanjkljivosti.
K 54. členu : Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Če srednja šola stalno ali začasno preneha z delom, mora ustanovitelj
zagotoviti vpisanim učencem možnost, da nadaljujejo šolanje na istovrstni
srednji šoli.«
Sprememba je potrebna, ker je predložena določba preveč splošno formulirana in so možna različna tolmačenja.
K 56, členu: Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ravnatelj srednje šole oziroma šolskega centra mota izpolnjevati pogoje
za učitelja srednje šole, imeti visoko izobrazbo in vsaj pet let vzgojne izobraževalne prakse.
Ravnatelj poklicne šole oziroma doma pa mora imeti najmanj višjo
izobrazbo in izpolnjevati druge pogoje iz prvega odstavka tega člena.«
25
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Odbor meni, da so kriteriji za imenovanje ravnatelja posameznih zvrsti
srednjih šol in domov, glede na značaj in vsebino njihovih nalog postavljeni
preozko. Ravnatelj doma mora imeti na primer predvsem izredne pedagoške
lastnosti.
Doda se nov 56..a člen, ki se glasi:
»•Ravnatelja srednje šole in doma imenuje in razrešuje ustanovitelj na
predlog sveta šole.-«
Odbor meni, da je dopolnitev nujna, ker vzgoja in izobraževanje kot dejavnosti posebnega družbenega pomena zahtevata večjo skrb družbe tudi pri
imenovanju in razreševanju ravnateljev šol. V primerih, ko so ustanovitelji šol
delovne organizacije, pa bo takšna ureditev omogočila tudi poglobitev nujno
potrebnega sodelovanja med njimi.
K 58. členu : V drugi vrsti naj se namesto letnice »1959« vstavi letnica
»1955«.
K 59. č 1 e n u : V prvi vrsti naj se črta vejica za besedo »vzgojitelji«,
besede »ki nimajo izobrazbe ustrezne stroke oziroma stopnje« naj se nadomestijo z besedama »brez izobrazbe«.
59. člen je treba uskladiti z dopolnitvijo 37. člena. Zajeti morajo biti tudi
učitelji in vzgojitelji, ki nimajo pedagoške izobrazbe.
K 62. členu : Doda se nov 62. a člen, ki se glasi:
»Srednje šole in domovi morajo uskladiti svoje statute in druge splošne
akte z določbami tega zakona v roku enega leta od dneva uveljavitve tega
zakona.«
Po sprejetju zakona bodo morale srednje šole uskladiti svoje statute z zakonom. V dobi pravne neurejenosti so šole namreč po svoje reševale določene
zadeve, ki morajo biti enotne za vse šole (delovna obveznost, izključevanje
zaradi slabih ocen ipd.).
Odbor se je strinjal z vsemi spreminjevalnimi in dopolnilnimi predlogi,
ki jih je dala k predlogu zakona zakonodajno-pravna komisija Skupščine
SR Slovenije.
Predstavnik predlagatelja zakonskega predloga si je pridržal izjavo k
amadmajem k 14. členu, 21. členu (drugi odstavek), k 45. ter k 56. a členu.
Odbor predlaga Republiškemu zboru, da sprejme predlog zakona s predloženimi spreminjevalnimi in dopolnilnimi predlogi.
Odbor je za poročevalca na seji zbora določil poslanca Janeza Stera.
St.: 61-40/67
Ljubljana, 4. 4. 1967
Začasni odbor Prosvetno-kulturnega zbora za drugostopenjsko izobraževanje je na sejah 16. in 31. marca 1967 obravnaval predlog zakona o srednjem
šolstvu, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. Obenem z zakonskim predlogom je odbor obravnaval tudi arfalizo učnega kadra v srednjih
šolah in informacijo o srednjih šolah, ki ju je izdelal republiški sekretariat za
prosveto in kulturo, Skupščini SR Slovenije pa sta bili predloženi skupno z zakonskim predlogom.
V načelni razpravi so člani odbora ugotovili, da predlog zakona urejuje
izobraževanje na poklicnih, tehniških in umetniških šolah ter na gimnazijah,
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ter delo domov za učence teh šol, kar doslej ni bilo zakonsko urejeno. Izobraževanje, ki se nadaljuje po osnovni šoli, se urejuje z enim zakonom predvsem zato,
ker je več določb skupnih za vse te vzgojno-izobraževalne zavode. To so določbe
o ustanovitvi, o združevanju in prenehanju, upravljanju, učencih, nekatere
določbe o učiteljih ipd.
V odboru je bila posebej podčrtana ugotovitev, da je v predloženem zakonu upoštevana večina pripomb, ki so bile izražene v odboru ob predhodni
razpravi zakonskega osnutka. Uresničena je tudi pobuda, dana na seji odbora,
za spremembo zakonskega naziva v zakon o srednjem šolstvu, kar je v skladu
s terminologijo uporabljeno v tezah za zvezni dokument o izobraževanju in
vzgoji.
Odbor je v razpravi o vlogi in nalogah srednjih šol opozoril, da zaradi
urejanja področja izobraževanja, ki se nadaljuje po osnovni šoli, z enim zakonom, ni mogoče pojmovati, da so te šole v vsebinskem oziru enotni in enakovredni izobraževalni zavodi. Enotnost teh šol se kaže predvsem v njihovih
splošnih izobraževalnih ter vzgojnih smotrih. Sicer pa se šole, zaradi potreb
prakse po različno usposobljenih strokovnjakih, po svojih konkretnih izobraževalnih nalogah, od česar so odvisni vsebina, način in trajanje pouka, med
seboj bistveno razlikujejo. Zato ni mogoče enotno urejati odnosov med raznovrstnimi srednjimi šolami.
Posebno pozornost je odbor posvetil določbam zakonskega predloga glede
izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji srednjih šol. Pogoji, ki so ostrejši od
sedanje prakse pri sprejemanju učiteljev na šole, so utemeljeni, ker je pomanjkljiva pedagoška in strokovna usposobljenost dela učnega kadra eno med
najbolj perečimi vprašanji v srednjem šolstvu. Odbor je zavrnil pobude, da
se še bolj zaostrijo pogoji za učitelje praktičnega in laboratorijskega pouka.
Menil je, da jih v tem obdobju ni mogoče ostvariti.
Člani odbora so menili, da bi morali bodoči učitelji poleg strokovne in
pedagoške izobrazbe dobiti tudi širšo izobrazbo s področja družbenih ved. Na
visokošolskih zavodih za vzgojo pedagoškega kadra študij družbenih ved nima
ustreznega mesta in poudarka. Potrebno bi bilo v večji meri razviti oblike
stalnega ideološkega izpopolnjevanja učiteljskih kadrov, v čemer bi se tudi
izražala družbena skrb za vzgojo in izobraževanje kot dejavnosti posebnega
družbenega pomena.
V razpravi o kapacitetah srednjih šol so člani odbora menili, da sam obseg
srednjega šolstva ni prevelik, da pa bi bilo treba čimprej proučiti in spremeniti notranjo strukturo ter medsebojne odnose znotraj posameznih zvrsti
srednjega šolstva.
V načelu odbor k zakonskemu predlogu ni imel pripomb.
Na osnovi razprave v odboru ter pripomb in ugotovitev, ki so jih k zakonskemu predlogu izrazili pedagoški inštitut, zavod za šolstvo SR Slovenije,
oddelek za pedagogiko filozofske fakultete, združenja strokovnih šol kot tudi
nekateri poslanci Prosvetno-kulturnega zbora, so člani odbora pri podrobni
obravnavi skupno z odborom Republiškega zbora za prosveto in kulturo dali
k predlogu zakona tele spreminjevalne in dopolnilne predloge:
K 4. členu : Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Poklicne šole dajejo praktično in teoretično znanje, ki je potrebno za
opravljanje dela v posameznih poklicih, pri katerih je pomembno zlasti praktično znanje ter razširjajo in poglabljajo splošno izobrazbo.«
25»
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K 5. č 1 e n u : Besedilo prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Tehniške šole dajejo strokovno teoretično in osnovno praktično znanje
ter seznanjajo učence z delovnimi procesi in z organizacijo dela v posameznih
panogah gospodarstva, družbenih služb in državne uprave ter razširjajo in
poglabljajo znanje učencev iz naravoslovnih in družbenih ved.«
K 6. členu: Besedilo tega cleiia se spremeni tako, da se glasi:
»-Umetniške šole dajejo učencem izobrazbo in posamezne panoge umetnosti
in jih s tem pripravljajo za ustrezne dejavnosti oziroma za nadaljnjo umetniško izobraževanje ter dopolnjujejo njihovo splošno izobrazbo.«
Sprememba besedila 4., 5. in 6. člena je potrebna, ker je primarna naloga
teh šol usposabljati učence za opravljanje določenih strokovnih opravil oziroma
za umetniške dejavnosti. Poleg tega pa poglabljajo in dopolnjujejo splošno
izobrazbo učencev.
K 9. členu: Besedilo tega člena se dopolni tako, da se glasi:
»Pri uresničevanju vzgojnih izobraževalnih nalog sodelujejo srednje šole
in domovi s , starši učencev, osnovnimi in visokimi šolami, z gospodarskimi in
drugimi organizacijami ter z organi družbeno-političnih skupnosti.«
Potrebno1 je, da srednje šole sodelujejo tudi z osnovnimi in visokimi šolami.
K 14. členu : Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Trajanje šolanja na posameznih vrstah srednjih šol določi v skladu z
osnovami predmetnika in učnega načrta republiški sekretar za prosveto in
kulturo.«
Odbor je ugotovil, da je pripomba zakonodajno-pravne komisije Skupščine
SR Slovenije k temu členu utemeljena.
Besedilo tretjega odstavka se črta.
Določba ni potrebna, ker trajanje šolanja ureja drugi odstavek.
K 15. členu: Doda se nov peti odstavek, ki: se glasi:
»Učenci srednjih šol imajo najmanj šest tednov šolskih počitnic.«
Minimalni čas šolskih počitnic je potrebno uzakoniti za učence vseh zvrsti
srednjih šol.
K 16. členu : Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Norfnative o številu učencev v oddelkih in skupinah istega razreda določi
republiški sekretar za prosveto in kulturo.«
Odbor je predlagal dopolnitev 16. člena zato, ker je tudi za razporejanje
učencev istega razreda v več oddelkov oziroma skupin potrebno upoštevati
pedagoško smotrnost in ekonomsko utemeljenost.
K 21. členu ; Drugi odstavek se črta.
Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Izobraževanje odraslih mora biti prilagojeno posebnim pogojem in potrebam odraslih ter mora dajati enako raven izobrazbe, ki jo dajejo srednje šol§.«
,
Izvršni svet v predlogu za racionalizacijo šolske mreže in vzgojno-izobraževalnega dela ugotavlja, da bomo' uresničili zahtevo po bolj racionalnem in
gospodarnejšem izobraževanju na področju srednjega šolstva z ukinitvijo tistih
šol, ki nimajo pogojev za uspešno delo in ki so obenem predrage. Prav tako
si bo treba prizadevati, da bi koncentrirali izobraževanje za isto stroko oziroma
poklic v manjšem številu srednjih šol. Da bi tO dosegli, Izvršni svet med diugim
predlaga naslednje konkretne ukrepe:
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— v poklicnih šolah kovinarske stroke naj se za učence prvih razredov
uvede enoten osnovni program, skupen vsem kovinarskim poklicem; učenci
drugih oziroma tretjih razredov pa naj se koncentrirajo v nekaterih večjih
kovinarskih poklicnih šolah;
— pouk za poklice v elektro stroki naj se organizira v štirih krajih Slovenije (sedaj je organiziran v devetih krajih);
— pouk za lesno stroko, ki je sedaj organiziran v osmih šolah, naj obdrže
le poklicne šole v Mariboru, Škofiji Loki in Novi Gorici;
— za gradbeno stroko naj ostaneta oba sedanja gradbena šolska centra v
Ljubljani in Mariboru, opusti pa naj se pouk za gradbene poklice v šoli v
Murski Soboti;
— mrežo poklicnih kmetijskih šol je potrebno skrčiti le na nekaj šol in
terrv omogočiti, da dobijo šolska posestva;
— kapacitete sedmih dvoletnih administrativnih šol so glede na potrebe
po administrativnem kadru prevelike. Letno izobrazijo približno 400 strojepisk,
ki se čedalje težje zaposlijo;
— za tekstilne tehnike bi zadostovala tekstilna šola v Kranju, ki ima
dobre materialne in kadrovske pogoje za izobraževanje.
Izvršni svet daje predloge tudi za združitev oziroma ukinitev šol nekaterih
drugih strok. Republiški sekretariat za prosveto in kulturo bo še proučil, ali je
smotrn obstoj nekaterih gimnazij zlasti v Piranu, Ajdovščini, Stični, Velenju
in Ljutomeru.
Upoštevaje navedene predloge in težko finančno situacijo v srednjem
šolstvu, je odbor mnenja, da ni smotrno v zakonu dajati pobude za ustanavljanje novih posebnih šol za izobraževanje odraslih. Nezadovoljiva izobrazbena
struktura zaposlenih sicer zahteva, da izobraževanje odraslih okrepimo in izboljšamo njegovo kakovost. Vendar naj bo tudi to izobraževanje naloga rednih
srednjih šol. Ni nobene ovire, da ne bi mogle po posebnem dogovoru z delavci
ali delovnimi organizacijami organizirati v ta namen stalne ali občasne oddelke. Oblike tega pouka pa so lahko zelo različne. Odbor tudi smatra, da
so redne šole, ki imajo ustrezno usposobjene učitelje, najboljše zagotovilo za
potrebno kakovost in zahtevnost teoretičnega pouka.
Sprememba besedila tretjega odstavka je potrebna, ker sedanje premalo
določno pove, da morata biti vsebina in kakovost izobraževanja odraslih enaka
ravni, ki jo dajejo srednje šole.
K 22. členu: V četrtem odstavku naj se črta besedilo »iz enega ali
več predmetov praktičnega pouka, določenih s statutom srednje šole, oziroma«.
Določilo, da učenci, ki so negativno ocenjeni iz enega ali več predmetov
praktičnega pouka, določenih s statutom srednje šole, ponavljajo razred, je
po mnenju odbora preostro.
V drugi vrsti petega odstavka naj se za besedama »Isti razred« doda besedi
»istovrstne šole«.
S predloženo dopolnitvijo je jasneje formulirano določilo, da sme učenec
le dvakrat obiskovati isti razred v šolah iste vrste.
Doda naj se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Učencu, ki je negativno ocenjen iz pet ali več predmetov, lahko učiteljski
zbor odreče pravico, da ponavlja razred.«
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Dostavek k 22. členu je potreben zaradi tega, da se onemogoči šolanje
nemarljivih oziroma za izbrano šolanje nesposobnih učencev. Učiteljski zbor
naj po lastni presoji odloči ali bo učenec, ki ima pet ali več negativnih ocen,
še lahko ponavljal razred.
K 30. členu : V drugi vrsti prvega odstavka naj se beseda »starostno«
nadomesti z besedo »razvojno«.
Odbor je menil, da je predlagani izraz primernejši.
V drugem odstavku naj se v drugi vrsti za besedo »izpolnjevati« doda
besedi »učne in«.
Z dopolnitvijo besedila je dan poudarek glavni dolžnosti učencev, to je
učenju.
K 31. členu: V četrtem odstavku se besedi »učenci domov« nadomestita z besedami »učenci v domovih«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
K 34. č 1 e n u : V tretji vrsti drugega in v drugi vrsti četrtega odstavka
naj se beseda »disciplinski« vedno nadomesti z besedo »vzgojni«.
Izraz »vzgojni ukrep« je primerneje uporabljati kot »disciplinski ukrep«,
ker predstavlja bolj humane odnose med učitelji in učenci.
Na koncu drugega odstavka naj se doda nov stavek, ki se glasi:
»Zaradi slabega učnega uspeha učenec ne sme biti izključen iz srednje
šole med šolskim letom.«
Ta dopolnitev člena je potrebna, ker se je v nekaterih srednjih šolah pojavila praksa, da ob polletju izključujejo učence zaradi negativnih ocen. Odstranjeni učenec pa sredi šolskega leta težko prestopi na drugo šolo in je
pogosto prepuščen cesti.
K 35. č 1 e n u : V prvi vrsti se besedi »vzgojitelji domov« nadomestita
z besedami »vzgojitelji v domovih«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
K 37. č 1 e n u : Prvi odstavek naj se dopolni tako, da se v tretji vrsti
za besedo »stroke« doda besedilo »in imajo pedagoško izobrazbo«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Učitelji za praktičen in laboratorijski pouk v srednjih šolah so lahko
tisti, ki so poleg poklicne šole končali še ustrezno tehniško šolo in imajo najmanj 5 let praktičnega dela na ustreznem delovnem mestu. Če si za ta: pouk
ni mogoče pridobiti takšne izobrazbe, lahko poučujejo tisti, ki so končali poklicno mojstrsko ali delovodsko šolo in imajo najmanj 5 let praktičnega dela
na ustreznem delovnem mestu.«
Odbor je predlagal dopolnitev prvega odstavka 37. člena, ker je potrebno,
da imajo vsi učitelji srednjih šol ustrezno pedagoško izobrazbo.
K 45. členu : Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»S statutom zavoda se določi najvišja učna obveznost učiteljev.«
Odbor je bil mnenja, da je S statutom treba predpisati, koliko lahko največ učitelji poučujejo na matičnem in drugem zavodu, da ni ogrožena pedagoška raven pouka.
K 52. členu : V tretji vrsti prvega odstavka naj se za besedo »zakona«
doda novo besedilo, ki se glasi:
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»Ali če pristojni nadzorni organ ugotovi pomanjkljivosti glede vsebine
in organizacije vzgojno-izobraževalnega dela.-«
Dostavek je potreben zaradi tega, ker se v šolah pojavljajo pomanjkljivosti
tudi glede vsebine in organizacije vzgojno-izobraževalnega dela. Ta dopolnitev
bo omogočila ukrepanje, kadar bo prosvetno-pedagoška služba ugotovila take
pomanjkljivosti.
K 54. členu : Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Ce srednja šola stalno ali začasno preneha z delom, mora ustanovitelj zagotoviti vpisanim učencem možnost, da nadaljujejo šolanje na istovrstni
srednji šoli.«
Sprememba je potrebna, ker je predložena določba preveč splošno formulirana in so možna različna tolmačenja.
K 56. členu: Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ravnatelj srednje šole oziroma šolskega centra mora izpolnjevati pogoje
za učitelja srednje šole, imeti visoko izobrazbo in vsaj pet let vzgojne izobraževalne prakse.
Ravnatelj poklicne šole oziroma doma pa mora imeti najmanj višjo izrobrazbo in izpolnjevati druge pogoje iz prvega odstavka tega člena.«
Odbor meni, da so kriteriji za imenovanje ravnatelja posameznih zvrsti
srednjih šol in domov, glede na značaj in vsebino njihovih nalog postavljeni
preozko. Ravnatelj doma mora imeti npr. predvsem izredne pedagoške lastnosti.
Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora je predlagal, da se doda
nov 56. a člen, ki se glasi:
»Ravnatelja srednje šole in doma imenuje in razrešuje ustanovitelj na
predlog sveta šole.«
Odbor meni, da je dopolnitev nujna, ker vzgoja in izobraževanje kot dejavnosti posebnega družbenega pomena zahtevata večjo skrb družbe tudi pri
imenovanju in razreševanju ravnateljev šol. V primerih, ko so ustanovitelji
šol delovne organizacije, pa bo takšna ureditev omogočila tudi poglobitev
nujno potrebnega sodelovanja med njimi.
Odbor Prosvetno-kulturnega zbora za drugostopenjsko izobraževanje predloga ni sprejel (4 člani odbora so se glasovanja vzdržali, 2 člana sta glasovala
proti predlogu, 1 član pa za predlog). Odbor je menil, da bi to nalogo lahko
uspešno vršili predstavniki družbene skupnosti v svetu šole, je zato treba
njihovo vlogo s točnejšo opredelitvijo okrepiti.
K 58. členu : V drugi vrsti naj se namesto letnice »1959« vstavi letnica
»1955«.
K 59. členu: V prvi vrsti naj se črta vejica za besedo »vzgojitelji«,
besede »ki nimajo izobrazbe ustrezne stroke oziroma stopnje« naj se nadomestijo z besedama »brez izobrazbe«.
59. člen je treba uskladiti z dopolnitvijo 37. člena. Zajeti morajo biti tudi
učitelji in vzgojitelji, ki nimajo pedagoške izobrazbe.
K 62. členu : Doda naj se nov 62. a člen, ki naj se glasi:
»Srednje šole in domovi morajo uskladiti svoje statute in druge splošne
akte z določbami tega zakona v roku enega leta od dneva uveljavitve tega
zakona.«
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Po sprejetju zakona bodo morale srednje šole uskladiti svoje statute z
zakonom. V dobi pravne neurejenosti so šole namreč po svoje reševale določene
zadeve, ki morajo biti enotne za vse šole (delovna obveznost, izključevanje
zaradi slabih ocen ipd.).
Odbor se je strinjal z vsemi spreminjevalnimi in dopolnilnimi predlogi,
ki jih je dala k predlogu zakona zakonodajno-pravna komisija Skupščine
SR Slovenije.
Predstavnik predlagatelja zakonskega predloga si je pridržal izjavo k
amandmajem k 14. členu, 21. členu (drugi odstavek), k 45. ter k 56. a členu.
Za poročevalca na seji zbora je začasni odbor določil poslanca Dušana
Šinigoja.
Št.: 61-40/67
Ljubljana, 5. 4. 1967
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
13. aprila 1967 obravnavala amandmaje, ki so bili k predlogu zakona o srednjem šolstvu v enakem besedilu (z izjemo novega 56. a člena, kjer sta odbora
imela različni stališči) podani na sejah odbora za prosveto in kulturo Republiškega zbora dne 31. marca 1967 ter začasnega odbora za drugostopenjsko iz,obraževanje dne 16. in 31. marca 1967.
Glede amandmajev k 4., 5., 6., 9., 15., 16., 21., 22., 30., 31., 34., 35., 54.,
59. in 62. členu komisija ni imela pripomb.
Pripombe in predlogi za spremembo besedila v zvezi z amandmaji pa so
bili dani v komisiji k naslednjim določbam zakonskega predloga:
K 14. členu : V prvem odstavku se besedilo: »v poklicnih, tehniških in
umetniških šolah« nadomesti z besedilom: »v srednjih šolah«.
Predlagana sprememba je potrebna v zvezi z amandmaji odborov k drugemu in tretjemu odstavku. Ker je s črtanjem tretjega odstavka odpadla posebna določba o trajanju šolanja v gimnaziji in se novi drugi odstavek nanaša
na vse vrste srednjih šol, je treba v skladu s tem spremeniti tudi določbo prvega
odstavka tako, da obsega vse srednje šole, torej tudi gimnazijo.
Spremembo je z navedenim pojasnilom predlagal predstavnik Izvršnega
sveta in se je komisija s predlogom strinjala.
Glede amandmajev odborov k drugemu in tretjemu odstavku tega člena
komisija ni imela pripomb.
K 37. členu : Na koncu prvega odstavka se črta z amandmajem dodano
besedilo »in imajo pedagoško izobrazbo« ter se tako vzpostavi prvotno besedilo
tega odstavka.
K spremembi tretjega odstavka komisija ni imela pripomb.
Z amandmajem odborov dodatno besedilo v prvem odstavku je nepotrebno
ter tudi ni skladno z določbami prvega odstavka 36. člena ter predzadnjega odstavka 37. člena. V prvem odstavku 36. člena zakonskega predloga je namreč
določeno, da so učitelji srednjih šol in vzgojitelji v domovih lahko tisti, ki
imajo predpisano pedagoško in strokovno izobrazbo; predzadnji odstavek 37.
člena pa določa, da morajo učitelji v srednjih šolah in vzgojitelji v domovih
imeti pedagoško izobrazbo, če delajo v šoli oziroma domu najmanj polovico
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polne delovne obveznosti. Vprašanje pedagoške izobrazbe, ki jo morajo imeti
učitelji v srednjih šolah, je torej rešeno z navedenima določbama zakonskega
predloga, ki pa sta ostali ob amandmaju nespremenjeni.
K 45. čl en u : a) V drugi in tretji vrsti prvega odstavka ter v prvi vrsti
drugega odstavka se črta beseda »praviloma«;
b) besedilo novega četrtega odstavka, ki je bilo predlagano z amandmajem
odborov, se spremeni tako, da se glasi:
»S statutom srednje šole se določi, koliko lahko znaša najvišja učna obremenitev učiteljev.«
Določbi prvega in drugega odstavka sta v zvezi z določbo tretjega odstavka
in določbo predlaganega novega četrtega odstavka nedoločni. Določbe o tem, da
je učna obveznost učiteljev teoretičnega pouka tedensko praviloma 22 ur, učna
obveznost učiteljev praktičnega pouka tedensko praviloma 28 ur ter tedenska
obveznost vzgojiteljev v domovih praviloma 30 ur vzgojnega dela, bi pomenile,
da lahko že v tej zvezi pride do povečanja ali zmanjšanja učne obveznosti, —
poleg tega pa se v tretjem odstavku predvideva nadaljnjo možnost odstopanja
od redne učne obveznosti. Ker že redna učna obveznost učiteljev in vzgojiteljev
po prvem in drugem odstavku tega člena ni jasno opredeljena, bi bilo tako
omogočeno tudi stopnjevano odstopanje od normalne učne obveznosti v tem
smislu, da se že po prvem in drugem odstavku določi drugačna obveznost, kot
je navedena v zakonu le praviloma, nadaljnji odstop od že korigirane učne
obveznosti pa bi bil možen še na osnovi tretjega odstavka. V tej zvezi pa ni
jasno, kakšno vlogo naj bi pri določanju učne obveznosti poleg navedenega
imel še statut šole.
Ker je v tej zvezi predstavnik Izvršnega sveta pojasnil, da je »praviloma«
navedena obveznost dejansko mišljena kot redna in enotno določena obveznost,
odstopanje pa bi bilo možno le v skladu s tretjim odstavkom, tega člena, je komisija v skladu s tako pojasnjenim smislom teh določb predlagala spremembo,
navedeno pod a).
Spremembo pod b) je predložil predstavnik Izvršnega sveta s pojasnilom,
da besedilo novega četrtega odstavka, kakršno se predlaga z amandmajem odborov, ne ustreza namenu te določbe. Pri tem namreč ne gre za statutarno
določitev najvišje učne obveznosti, ker je ta regulirana že v določbah prvih
treh odstavkov, temveč za to, da se s statutom srednje šole določi koliko znaša
najvišja učna obremenitev učiteljev. Pod učno obremenitvijo v tej zvezi ni
razumeti učno obveznost kot je določena v prejšnjih odstavkih tega člena,
temveč celotno, tudi neobvezno oziroma prostovoljno obremenitev, ki pa zaradi zagotovitve kvalitetnega pouka ne sme biti pretirana. Prekomerne učne
obremenitve naj bi preprečeval statut srednje šole z določbo o tem, koliko
lahko znaša najvišja učna obremenitev učiteljev. Taka določba pa bi seveda
lahko učinkovala le glede učne obremenitve v tej posamezni srednji šoli.
K 52. č 1 e n u : Besedilo drugega odstavka prvega odstavka se izloči v nov
drugi odstavek ter dopolni tako, da se novi drugi odstavek glasi:
»Ce nadzorni organ ugotovi, da srednja šola oziroma dom ne izpolnjujejo
katerega izmed pogojev iz 50. člena tega zakona ali ugotovi pomanjkljivosti
glede vsebine in organizacije vzgojno-izobraževalnega dela, zahteva od ustanovitelja, naj ukrene, kar je potrebno, da se ugotovljene pomanjkljivosti v določenem roku odpravijo.«
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Besedilo, ki je bilo v prvem odstavku dodano z amandmajem odborov, ni
mogoče smiselno povezati z ostalim besedilom prvotnega prvega odstavka,
če se ne preuredi celotni odstavek tako, kot predlaga komisija.
K 56. členu: V prvi vrsti drugega odstavka besedila, ki se predlaga z
amandmaji odborov, se črta beseda »pa«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
Glede določbe novega 56. a člena, ki ga predlaga odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora, je bila komisija mnenja, da bi predlagana rešitev
pomenila prehudo poseganje v samoupravno sfero zavodov na tem področju
in bi predstavljala tudi posebno izjemno ureditev, za katero komisija ne vidi
utemeljenih razlogov. Če se želi zagotoviti vpliv ustanovitelja na imenovanje
ravnatelja srednje šole oziroma doma, kar je po mnenju komisije na mestu, bi
zadoščala ureditev, po kateri bi bilo v sklepu sveta o imenovanju oziroma razrešitvi ravnatelja potrebno soglasje ustanovitelja.
K 58. členu : V drugi vrsti besedila tega člena se črta letnica »1955«
in vzpostavi prvotno besedilo z letnico »1959«.
Spremembo je predlagal predstavnik Izvršnega sveta, ki je pri tem pojasnil, da je predstavnik predlagatelja na seji odborov sicer sprejel amandma,
s katerim se je letnica 1959 zamenjala z letnico 1955, vendar pa je bilo v Izvršnem svetu vprašanje kasneje ponovno proučeno ter bilo predlagano, da se
vzpostavi prvotno besedilo za letnico 1959. V navedenem letu je bila izvedena
reorganizacija srednjega šolstva in je v tej zvezi prišlo do večjega števila premestitev oziroma zaposlitev predmetnih učiteljev in profesorjev na delovnih
mestih učnega predmeta, za katerega niso imeli izobrazbe ustrezne stroke.
Komisija se je s predlogom predstavnika Izvršnega sveta strinjala.
Predstavnik Izvršnega sveta se je s spremembami, ki jih je predlagala komisija, strinjal in so tako postale sestavni del besedila zakonskega predloga.
Obenem je izjavil, da se strinja z amandmaji odborov k drugemu in tretjemu
odstavku 14. člena in k drugemu odstavku 21. člena, glede katerih si je na seji
odborov izjavo pridržal.
Glede predlagane nove določbe 56. a člena ter pripombe komisije k tej
določbi si je predstavnik Izvršnega sveta izjavo pridržal.
Št.: 61-40/67
Ljubljana, 13. 4. 1967

PREDLOG ODLOKA
o potrditvi zaključnega računa sklada SR Slovenije
za šolsko leto 1966
Na podlagi 149. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 5. člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi sklada Ljudske
republike Slovenije za šolstvo (Uradni list SRS, št. 8-55/65) je Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji Republiškega zbora in na seji Prosvetnokulturnega zbora dne 20. aprila 1967 sprejela
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ODLOK
o potrditvi zaključnega računa sklada SR Slovenije
za šolstvo za leto 1966
I

Potrdi se zaključni račun sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1966 z
naslednjim stanjem na dan 31. decembra 1966:
1. dohodki
2. izdatki
3. ostanek sredstev

95 918 565 51 N dinarjev
95 916 168 25 N dinarjev
2 397 26 N dinarjev

Ostanek sredstev sklada SR Slovenije za šolstvo se prenese kot njegov
dohodek v leto 1967.
' II.
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS«.
OBRAZLOŽITEV
Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora je na seji 7. 3. 1967 obravnaval zaključni račun sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1966, ki ga je
Skupščini SR Slovenije predložil v potrditev upravni odbor sklada.
Odbor k zaključnemu računu ni imel pripomb.
Pri financiranju dejavnosti visokošolskih zavodov je upravni odbor sklada
upošteval stališča Skupščine, da je treba omejiti nadaljnje širjenje visokega
šolstva. To staliče je realiziral predvsem s tem, da je zavodom zagotavljal
sredstva le za tista delovna mesta, ki so bila zasedena 15. februarja 1964. Tudi
lani je odklonil predloge za dopolnitev dodatnih sredstev za te namene, razen
redkih izjem, ki jih je obravnaval posebej. Vsaka nova namestitev gre torej od
leta 1964 dalje na račun že dodeljenih sredstev za osebne dohodke.
V razpravi o poslovnem poročilu sklada je odbor posvetil posebno pozornost
podiplomskemu študiju na fakultetah, visokih šolah in umetniških akademijah.
Odbor je prišel do zaključka, da ni nujno, da ima vsak zavod za vsako stroko
oziroma znanstveno disciplino organiziran redni podiplomski študij. Posebno
nesmotrno pa ga je razvijati na zavodih, katerh razvoj je bil od vsega začetka
neorganski in ekstenziven. Če obstajajo potrebe po takšnih diplomantih, naj se
kandidatom omogoči ta študij na zavodih v drugih republikah ali v inozemstvu.
Pri nas naj bo organiziran samo na zavodih, ki imajo ustrezno opremo, uspeh
pa zagotavljajo učitelji, ki so svojo usposobljenost izpričali s kvalitetnimi znanstvenimi ali strokovnimi deli. Bilo je ocenjeno, da Upravni organ težko presodi,
kdaj zavodi izpolnjujejo pogoje za uspešno izvajanje tega študija. Zato naj bi
za fakultete prevzela to nalogo univerza, ki bi morala imeti tudi sicer več pravic pri urejanju študijskih vprašanj, predvsem pa učinkoviteje skrbeti za kakovost učnega in znanstvenega dela. V zvezi s slednjimi ugotovitvami je odbor
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zavzel stališče, da ne bi bilo smotrno spreminjati sedanjega načina financiranja
univerze.
Odbor predlaga Republiškemu zboru, da potrdi zaključni račun sklada SR
Slovenije za šolstvo za leto 1966.
POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
13. 3. 1967, št. 400-21/67.
Začasni odbor za raziskovalno delo in visoko šolstvo PKZ — poročilo z dne
5. 4. 1967, št. 400-21/67.
PREDLOG ODLOKA
o soglasju k finančnemu načrtu sklada SR Slovenije
za šolstvo za leto 1967
Na podlagi 149. člena ustave Socialistične Republike Slovenije in 5. člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi sklada SR Slovenije
za šolstvo (Uradni list SRS, št. 8-55/65) je Skupščina Socialistične republike
Slovenije na seji Republiškega zbora in na seji Prosvetno-kulturnega zbora dne
20. aprila 1967 sprejela
ODLOK
o soglasju k finančnemu načrtu.sklada SR Slovenije
za šolstvo za leto 1967
I.
K finančnemu načrtu sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1967, ki ga je
sprejel upravni odbor sklada SR Slovenije za šolstvo in ki izkazuje dohodke
v znesku 98 248 644 88 N din in izdatke v enaki višini, se daje soglasje.
II.
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SR Slovenije«.
OBRAZLOŽITEV
Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora je dne 30. 3. 1967 obravnaval finančni načrt sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1967, ki ga je
predložil Skupščini SR Slovenije v soglasje upravni odbor sklada.
Odbor k razporeditvi predvidenih dohodkov sklada po posameznih pozicijah finančnega načrta ni imel pripomb.
Za osnovno dejavnost visokošolskih zavodov je namenjenih 13 % več sredstev kot v letu 1966, kar predstavlja maksimalno možno povečanje sredstev.
Osnova za odmero sredstev posameznim visokošolskim zavodom pa so služila
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dopolnjena in spremenjena merila, za katera se je z določenimi pridržki izrekla
večina zavodov. Po spremenjenih merilih izračunana vsota za kritje potreb
osnovne dejavnosti pa je tudi letos presegla zmogljivost sklada, in upravni odbor
ni mogel meril v celoti realizirati.
Odbor se je strinjal s povečanjem nerazporejenih sredstev, ki znašajo
4 003 760 N din. Ta sredstva, ki imajo značaj rezerve oziroma obratnih sredstev,
naj omogočijo skladu premostitev težav v primeru izpada ali neenakomernega
dotoka sredstev.
Odbor predlaga Republiškemu zboru, da da soglasje k finančnemu načrtu
sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1967.
POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
6. 4. 1967, št. 400-21/67.
Začasni odbor za raziskovalno delo in visoko šolstvo PKZ — poročilo z dne
6. 4. 1967, št. 400-21/67.
PREDLOG ODLOKA
o potrditvi zaključnega računa sklada SR Slovenije za pospeševanje
kulturnih dejavnosti za leto 1966
Na podlagi 149. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 8. člena
zakona o skladu SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti (Uradni list
SRS št. 6-64/67) je Skupščina SR Slovenije na sej i Republiškega zbora in na
seji Prosvetno-kulturnega zbora dne 20. aprila 1967 sprejela
ODLOK
o potrditvi zaključnega računa sklada SR Slovenije za pospeševanje
kulturnih dejavnosti za leto 1966
....

.j-:

i ■

Potrdi se zaključni račun sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih
dejavnosti za leto 1966 s telmle stanjem na dan 31. decembra 1966:
1. dohodki
2. izdatki
3. ostanek sredstev .

.

.

•

-

•

2 906 725 98 din
2 770 155 27 din
136 570 7l din

Ostanek sredstev sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti
se prenese kot njegov dohodek v leto 1967.
II.
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SR Slovenije«.
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Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora je na seji dne 31. 3. 1967
obravnaval zaključni račun sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih
dejavnosti za leto 1966, ki ga je predložil Skupščini SR Slovenije v potrditev
upravni odbor sklada.
Odbor k zaključnemu računu in k poslovanju upravnega odbora sklada
v preteklem letu ni imel pripomb.
Odbor predlaga Republiškemu zboru, da potrdi zaključni račun sklada SR
Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti za leto 1966.
POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
6. 4. 1967, št. 400-21/67.
Začasni odbor za kulturne dejavnosti PKZ — poročilo z dne 30. 3. 1967,
št. 400-21/67.
PREDLOG ODLOKA
o soglasju k finančnemu načrtu sklada SR ISloveniije za pospeševanje
kulturnih dejavnosti za leto 1967
Na podlagi 149. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 7. člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti (Ur. 1. SRS, št. 6-44/67) je Skupščina Socialistične
republike Slovenije na seji Republiškega zbora in na seji Prosvetno-kulturnega
zbora dne 20. aprila 1967 sprejela
ODLOK
o soglasju k finančnemu načrtu sklada SR Slovenije za pospeševanje
kulturnih dejavnosti za leto 1967
I.
K finančnemu načrtu sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti za leto 1967, ki ga je sprejel upravni odbor sklada SR Slovenije za
pospeševanje kulturnih dejavnosti dne 31. 3. 1967 in ki izkazuje dohodke v
znesku 14 351 571 dinarjev in izdatke v enaki višini, se daje soglasje.
II.
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SR Slovenije«.
OBRAZLOŽITEV
Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora je na seji dne 31. 3. 1967
obravnaval finančni načrt sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti za leto 1967, ki ga je predložil Skupščini SR Slovenije v soglasje
upravni odbor sklada.
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Razporeditev predvidenih dohodkov po posameznih pozicijah za gledališko,
glasbeno, likovno in literarno dejavnost ter za spomeniško varstvo je v skladu z
nalogami, ki jih daje skladu zakon o skladu SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti. Sredstva bodo uporabljena za financiranje nalog SR Slovenije
na področju kulture, ki izhajajo iz njenih nalog kot ustanovitelja zavodov s tega
področja ter za financiranje nalog, ki jih ima republika pri povezovanju, usmerjanju in pospeševanju kulture na Slovenskem.
Odbor se strinja z orientacijo upravnega odbora, da posveti večjo pozornost
posredovanju kvalitetnih kulturnih vrednot širšemu občinstvu. Prednost naj
imajo obmejna območja in industrijski ter kmetijski kraji, ki so oddaljeni od
večjih kulturnih središč. Več sredstev kot v letu 1966 naj upravni odbor nameni
tudi za medrepubliško izmenjavo kulturnih dobrin.
Pri financiranju kulturnih manifestacij je pravilna usmeritev upravnega
od obra, da bo še bolj vztrajal na soudeležbi sredstev lokalnih organizatorjev.
Odbor predlaga Republiškemu zboru, da da soglasje k finančnemu načrtu
sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti v letu 1967.
POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
6. 4. 1867, št. 400-21/67.
Začasni odbor za kulturne dejavnosti PKZ — poročilo z dne 30. 3. 1967,
št. 400-21/67.
PREDLOG STALIŠČ
o nadaljnjem razvoju visokega šolstva v SR Sloveniji
Skupščina SR Slovenije je na podlagi 7. alinee 135. člena ustave SR Slovenije na seji Republiškega zbora in na seji Prosvetno-kulturnega zbora dne
20' aprila 1967 obravnavala stanje na področju visokega šolstva v SR Sloveniji
ter za njegov nadaljnji razvoj sprejela tale
stališča
I.
Uvod
Gospodarski in družbeni razvoj Slovenije, razvoj proizvajalnih sredstev
in družbenih odnosov, vedno hitrejše vključevanje Jugoslavije v mednarodno
življenje na vseh področjih so postavili šolstvo pred nove in zahtevnejše naloge. Razvoj samoupravljanja zahteva še posebej več znanja in sposobnosti
vsakega občana, bolj razvejana družbena delitev dela pa vedno nove in sposobnejše strokovnjake.
Vse to je povzročilo reformna prizadevanja v visokem šolstvu, ki so se pri
nas začela že leta 1955. Na razvoj in organizacijo sistema visokega šolstva v
Sloveniji je vplivala tudi zvezna resolucija o izobraževanju strokovnih kadrov
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iz leta 1960 in na njeni osnovi sprejeti splošni, zakon o, fakultetah .in univerzah
iz istega leta.
Resolucija je opozorila na neskladja med hitrim razvojem družbe in njenimi potrebami po strokovnjakih ter prepočasnim prilagajanjem izobraževanja
tem potrebam. Ugotovila je, da je bila tedanja izobrazbena struktura strokovnih kadrov nezadovoljiva in da je treba v prihodnjem obdobju hitreje
zagotavljati gospodarstvu in družbenim službam več in bolj usposobljene.strorkovnjake, ker so ti odločilni pogoj za hitrejši gospodarski in družbeni razvoj.
Zahtevala je, da dobijo naložbe za izobraževanje enak pomen kot naložbe
v gospodarstvo. Začel se je proces hitrejših organizacijskih in vsebinskih sprememb v šolstvu, kar se je še posebej močno pokazalo pri visokošolskih zavodih,
ki so se usmerili v uresničevanje družbenih potreb, da dajo v čim krajšem času
čim več strokovnjakov.
Uresničevanje načel resolucije v Sloveniji so spremljale tudi nekatere
slabosti. Precenila se je možnost in učinkovitost vpliva delovnih organizacij na
vsebino celotnega izobraževanja, organizacijo in trajanje študija. Izobraževanje
se je skušalo preveč ozko prilagoditi vsakokratnim specifičnim potrebam delovnih organizacij, kar je povzročilo pretirano razčlenjenost študija. Prav tako so
bila preveč poudarjena aplikativna znanja, kar vse je vplivalo na učne načrte
in kadrovsko sestavo učiteljev. Zaradi prizadevanj, da bi visokošolski zavodi
usposabljali strokovnjake za posamezna delovna mesta, je prišlo do .snovanja
večjega števila kateder, smeri, odsekov, oddelkov in tudi šolskih zavodov,' celo
vzporednih. Prizadevanje za pretirano specializacijo že v teku. študija je zniževalo raven splošne in teoretske izobrazbe in podpiralo težnje po preobremenjevanju študijskih načrtov in ni prispevalo, da bi se študij občutneje skrajšal.
Ekstenzivnost je torej predvsem znotraj posameznih visokošolskih zavodov,
manj pa v širjenju same mreže.
Visokošolski sisterh mora biti sestavni del celotnega1 družbenega razvoja,
čeprav ne more biti prilagojen specifičnim potrebam posamezne-delovne organizacije ali celo delovnega mesta. Zato mora biti visokošolsko izobraževanje
usklajeno z dolgoročnejšimi potrebami gospodarstva in družbenih služb, predvsem po vsebini pouka, pri čemer so organizacijske oblike drugotnega pomena,
še posebej, ker za vsebino učnega procesa niso odločujoče in jih ni mogoče
brez škode neprestano in nestrpno menjavati.
Pokazalo se je tudi, da takšno izobraževanje samo na videz zadovoljuje
potrebe delovnih organizacij, dejansko pa ne ustreza hitremu razvoju znanosti
in tehnike ter stalno se spreminjajoči tehnologiji v delovnih organizacijah.
Strokovnjaki z visoko izobrazbo bodo lahko uspešnć sledili razvoju in postali
njegovi nosilci le tedaj, če bodo obvladali predvsem temeljna in teoretična
znanja svoje stroke. Takšna znanja omogočajo uspešnejšo vključitev diplomantov v spreminjajoče se delovne procese na številnejših delovnih mestih
iste stroke s tem, da jih je treba poprej krajši čas usposabljati še ob delu. Poleg
takih pa zahteva dosedanji razvoj posameznih strok tudi strokovnjake z višjo
izobrazbo, ki morajo biti usposobljeni predvsem za praktično uresničevanje
dosežkov svoje stroke, za operativno vodstvo in vzdrževanje delovnih procesov
ter za podobna opravila.
Z nadaljnjo delitvijo dela se bodo pojavljala nova strokovna opravila, ki
bodo zahtevala ustrezno usposobljene strokovnjake. Potrebe po novih strokovnjakih naj se zadovoljujejo predvsem v obstoječem šolskem sistemu s specializacijo, poglobitvenimi ali dopolnitvenimi tečaji in le v izjemnih primerih
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z ustanavljanjem novih smeri in šol. Takšno izobraževanje strokovnjakov lahko,
kadar se pokažejo potrebe, uspešno izvedejo obstoječi visokošolski zavodi po
posebnem programu in v dogovoru z zainteresiranimi delovnimi organizacijami
ter z njihovim sodelovanjem.
Enotnost sistema na področju višjega in visokega šolstva predstavlja enotnost splošnih izobraževalnih in vzgojnih smotrov. Tako pojmovana enotnost
vsebuje tri različne in zaključene izobraževalne ravni: višje izobraževanje,
visoko izobraževanje in podiplomsko izobraževanje. Te ravni se po svoji vsebinski in deloma tudi organizacijski ureditvi med seboj razlikujejo. Vsaka mora
zagotavljati zaokroženo in celovito znanje. Le tako postavljen odnos med posameznimi ravnimi izobraževanja lahko zagotovi smotrno izobraževanje strokovnjakov, ki jih družba potrebuje.
II.
Višje šole
Z reformo visokega šolstva so dobile posebno mesto v visokošolskem
sistemu višje šole. Ustanovljene so bile zaradi tega, ker je potrebno izobraževati strokovnjake z višjo izobrazbo za posebne potrebe prakse. Ker so bile
ocene, da so potrebe po takšnih strokovnjakih izredno velike, je slovenski
zakon o visokem šolstvu zahteval tako imenovano prvo stopnjo visokošolskega
študija na vseh fakultetah, visokih šolah in umetniških akademijah. Ti zavodi
naj bi' tako izobraževali zaporedoma dva zaključena lika strokovnjakov. Ker
niso bile poprej proučene možnosti izvajanja takšnega študija s stališča specifičnosti posameznih strok, znanstvenih disciplin in pedagoških načel ter stvarne
potrebe po takšnih strokovnjakih, je povzročila ta zahteva le formalno ustanavljanje stopenj, v posameznih primerih pa tudi ekstenzivni notranji razvoj
zavodov in znižanje kakovosti izobraževanja.
Višje šole naj tudi v prihodnje vzgajajo strokovnjake na višji izobraževalni
ravni. Ti strokovnjaki morajo obvladati temeljna in splošna znanja, biti usposobljeni za praktično uvajanje in uresničevanje sodobnih dosežkov svoje stroke
ter za organizacijo in vodenje delovnih procesov. Zato morajo imeti višje šole
posebne učne programe in načrte, sestavljene na osnovi znanstvenih in pedagoških načel ter temeljito proučenih likov strokovnjakov, znanj in veščin, ki
jih praksa zahteva od takšnih diplomantov. Na višje šole naj bi se vpisovali
zlasti diplomanti srednjih strokovnih šol, kjer obstojajo, še posebej s prakso.
Pouk na višjih šolah traja praviloma dve leti.
Zaradi sedanjega neurejenega stanja na tem področju je potrebno izvesti
postopek verifikacije za vse obstoječe in v prihodnje tudi za novo ustanovljene
višje šole.
Potrebna je tudi zakonska ureditev nazivov diplomantov.
Višja šola lahko spremeni ali razširi svojo dejavnost le z vnaprejšnjim
soglasjem ustanovitelja.
Fakultetam, visokim šolam in umetniškim akademijam je tudi vnaprej
naložena dolžnost, da znanstveno in umetniško delujejo in vzgajajo znanstveni
naraščaj. Višje šole te naloge nimajo. Koristno pa je, da se tudi učitelji višjih
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402
šol ukvarjajo z, znanstveno dejavnostjo, ker lahko le z aktivnim vključevanjem
v razvoj svoje stroke zagotove ustrezno raven pouka na višji šoli. Sole naj
svoje učitelje spodbujajo k taki dejavnosti.
Višje šole niso kvalificirane za podeljevanje znanstvenih nazivov.
III.
Fakultete, visoke šole in umetniške akademije
Fakultete, visoke šole in umetniške akademije, ki so pedagoško-znanstveni
oziroma pedagoško-umetniški zavodi, izobražujejo predvsem strokovnjake z
globljim teoretičnim in širšim strokovnim znanjem. Pouk traja na teh zavodih
do diplome praviloma štiri leta.
Izkušnje stopenjskega študija na teh zavodih so pokazale, da so določbe
zakona o visokem šolstvu v SR Sloveniji, ki zahtevajo, da mora biti študij
praviloma stopnjevan, pretoge. Glede na specifične potrebe posameznih področij
naj bo študij organiziran ali v dveh stopnjah ali kot nedelj ena oziroma nestopnjevana celota. Od značaja stroke, kadrovskih potreb, materialnih možnosti
in vsebine diplomskega študija je odvisno, ali bodo in kako bodo fakultete,
visoke šole in akademije organizirale izobraževanje na višji ravni. Na podlagi
izkušenj' prideta v poštev predvsem dve obliki: prva, višješolski študij kot dosedanja prva stopnja, in druga, višja šola pri fakulteti.
Višja izobrazba, dosežena na samostojni višji šoli ali pri fakulteti, naj bo
glede izobrazbene ravni enakovredna in naj bi dajala diplomantom iste pravice. Diplomanti z višjo izobrazbo lahko pridobe visoko izobrazbo ob pogojih,
ki jih določijo fakultete, visoke šole in umetniške akademije s svojimi statuti.
Podiplomski študij obsega kot redna oblika izobraževanja magisterij in
specializacijo; praviloma obsega štiri semestre.
Magisterij je sistematično organiziran študij, ki uvaja kandidate v teoretične osnove in metode znanstvenega dela ter jim omogoča poglobljeno proučevanje problemov ustreznega znanstvenega področja. Ta študij, ki je namenjen
predvsem vzgoji znanstvenih delavcev, organizirajo fakultete in visoke šole.
Specializacija je sistematično izpopolnjevanje na ožjem strokovnem področju ob razširitvi splošnega teoretičnega znanja in poglobitvi teoretičnega znanja na ožjem strokovnem področju. Fakultete in visoke šole jo organizirajo ob
sodelovanju inštitutov, klinik in podjetij, ki na področju specializacije uporabno
delajo in imajo za to delo ustrezna materialna sredstva. — Specializacija je bila
v dosedanjem razvoju podiplomskega študija zanemarjena; v prihodnje naj ji
fakultete in visoke šole posvetijo večjo skrb.
Ni nujno, da ima vsaka fakulteta ah visoka šola za vsako stroko oziroma
znanstveno disciplino organiziran podiplomski študij. Podiplomski študij lahko
fakultete ali visoke šole organizirajo samo na področjih, na katerih imajo
uspešno razvito znanstveno dejavnost. Univerza je dolžna ugotoviti, ali fakultete in visoke šole izpolnjujejo pogoje za organizacijo tega študija.
Glede na zahtevnost rednega podiplomskega študija je treba zaostriti
pogoje za izbiro kandidatov.
Vse predpisane izpite opravljajo kandidati za magistra ali specialista pred
komisijo. Studij zaključijo po končanih izpitih z zagovorom magistrske oziroma
specialistične naloge pred komisijo, ki je nalogo predhodno ocenila. Ce je bil
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zagovor uspešen, si pridobe diplomo, s katero se jim prizna pravica do akademske stopnje magistra oziroma do naziva specialista.
Strokovnjaki z akademsko stopnjo magistra si lahko pridobe doktorat
znanosti, če z uspehom zagovarjajo ugodno ocenjeno in. predhodno objavljeno
doktorsko delo.
Doktorat znanosti si lahko pridobe tudi strokovnjaki z visoko izobrazbo,
ki niso magistri, če imajo objavljena znanstvena dela, če so uspešno naredili
predpisani ustni doktorski izpit ter z uspehom zagovarjali ugodno ocenjeno in
predhodno objavljeno doktorsko delo.
Podiplomski študij lahko organizirajo samo fakultete in visoke šole.
Fakultete, visoke in višje šole naj organizirajo tudi stalne ali priložnostne
tečaje, na katerih naj seznanjajo strokovnjake z novejšimi strokovnimi in
znanstvenimi izsledki ter načini njihove uporabe v praksi, s problemi stroke,
z novimi delovnimi metodami ipd.
Potrebna je verifikacija vseh kateder, smeri, oddelkov in inštitutov fakultet, visokih šol in umetniških akademij.
Potrebna je tudi zakonska ureditev nazivov.
Fakultete se zaradi urejanja zadev, ki so zanje skupnega pomena, združujejo v univerzo kot samoupravno skupnost. V univerzo se laho vključijo tudi
visoke šole in umetniške akademije. Univerza skrbi za skladnost pouka in znanstvenega dela. Rešuje tiste skupne zadeve fakultet, ki jih določa zakon in statut
univerze, ter naloge, ki jih univerzi poverijo zavodi s svojimi statuti in drugimi
sklepi. Sklepi univerze o teh zadevah so za njene člane obvezni.
Fakultete, visoke šole in umetniške akademije lahko spremenijo ali razširijo
svojo dejavnost le z vnaprejšnjim soglasjem ustanovitelja.
IV.
Pedagoški in znanstveni delavci
Kakovost pedagoških in znanstvenih delavcev v obdobju hitrega razvoja
visokega šolstva ni bila deležna potrebne skrbi odgovornih dejavnikov. Zaradi
premalo strogih določil v obstoječih predpisih s področja visokega šolstva dn
zaradi premajhne zavzetosti samoupravnih organov visokošolskih zavodov za
ostvarjanje v okviru univerze sprejetih načel je prišlo v nekaterih primerih ob
izvolitvah in ponovnih izvolitvah do popuščanja kriterijev o strokovni in znanstveni usposobljenosti kandidatov. Univerza s svojimi pristojnostmi, ki izhajajo
iz njenega statuta, ni mogla učinkovito poseči v urejanje teh zadev. Tako je
bila kakovost pouka in znanstvenega dela odvisna predvsem od vestnosti1 in
volje posameznikov. To pa še ni zadostno zagotovilo za pravilen in uspešen
razvoj visokega šolstva.
Potrebni so konkretni ukrepi, ki naj ob spoštovanju že sprejetih načel
pospešijo izboljšanje stanja. Kriterije za izvolitev učiteljev in sodelavcev visokošolskih zavodov je treba zaostriti in jasno postaviti ob poudarku osebne odgovornosti poročevalcev in predlagateljev. Univerza naj dobi z zakonom ali s pooblastilom zavodov tudi na tem področju določene izvirne pravice in dolžnosti.
Upoštevajoč razmere na visokošolskih zavodih in osnovno izhodišče, da je
treba zagotoviti boljšo kakovost izobraževanja in znanstvenega dela, predlagamo
naslednja stališča:
26»
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1. Obstoj nazivov redni profesor, izredni profesor in docent je upravičen.
Z njimi opredeljujemo različnost v pomembnosti in obsegu znanstvenega in
strokovnega dela učiteljev visokih šol. Podeljevanje teh nazivov predstavlja
priznanje za uspešno razvijanje znanosti in stroke ter hkrati spodbuja učitelje
k poglobljenemu delu.
Obdrži se tudi naziv predavatelj, vendar samo za predmete, ki imajo za
vzgojo strokovnjakov značaj pomožnega ah praktičnega pouka in ne zahtevajo
znanstvenega dela. 'Ti predmeti morajo biti v statutih visokih šol posebej
navedeni.
.2 Vsi učitelji visokošolskih zavodov, znanstveni delavci, asistenti in lektorji
se volijo po javnem razpisu. Podatki o kandidatih morajo biti predhodno objavljeni. Po javni razpravi je glasovanje javno. Učitelje z znanstvenim nazivom
in znanstvene delavce volijo vsi učitelji in znanstveni delavci zavoda. Druge
delavce, za katere je volitev potrebna, volijo vsi člani pedagoško-znanstvenega
sveta.
3. Prvi pogoj za izvolitev za pedagoško-znanstveni naziv je doktorat znanosti.
Za docenta je lahko izvoljen kandidat, ki ima doktorat znanosti in objavljena znanstvena dela ah kvalitetna strokovna dela s področja, za katero
kandidira.
Za izrednega profesorja je lahko izvoljen kandidat, ki ima doktorat znanosti ter obsežnejši opus objavljenih pomembnih znanstvenih del in — na
področjih uporabnih predmetov — pomembnih strokovnih del s področja, za
katero kandidira.
Za rednega profesorja je lahko izvoljen kandidat, ki ima doktorat znanosti
ter zelo obsežen opus objavljenih zelo pomembnih znanstvenih del in — na
področju uporabnih predmetov — zelo pomembnih strokovnih del s področja,
za katero kandidira.
4. V strokovnem mnenju je treba prikazati kandidatovo usposobljenost za
razpisano mesto na osnovi njegovih objavljenih znanstvenih del in strokovne
dejavnosti. Strokovna ocena naj utemelji pomen dela na način, ki se da preveriti. Poleg tega je treba predloge utemeljiti tudi s prikazom kandidatovih
lastnosti in dejavnosti, ki so bistvenega pomena za osebnost dobrega učitelja.
5. Kandidati za univerzitetnega učitelja morajo dokazati pedagoško usposobljenost s preizkusnim predavanjem in z razpravo po končanem predavanju.
Temo predavanja določi strokovna komisija s področja razpisanih predmetov.
Uspeh ocenjuje strokovna komisija ter vključi oceno v strokovno mnenje.
Kandidatom, ki so preizkusno predavanje že enkrat uspešno opravili, pri
ponovnem razpisu preizkušnje ni treba ponavljati.
6. Vohtve izrednih profesorjev in docentov se ponavljajo vsako peto leto.
Volitve rednih profesorjev se ponavljajo vsako sedmo leto. Mesto rednega
profesorja se ne razpiše, če zaseda to delovno mesto učitelj s tem nazivom, ki
je dopolnil 60 let starosti.
Učitelji lahko na fakultetah, visokih šolah in umetniških akademijah
redno poučujejo do 70. leta starosti. Po upokojitvi ah po 65. letu starosti pa
naj jih zavodi razbremene opravljanja vodstvenih funkcij na zavodu ali v
organizacijskih enotah zavoda.
7. V soglasju z zakonom o univerzi in z univerzitetnim statutom lahko
v izjemnih primerih — na osnovi strokovnega mnenja najmanj treh rednih
profesorjev in soglasja posebnega telesa univerze — pedagoško-znanstveni svet
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povabi za določen čas na mesto rednega profesorja za predmet ali skupino
predmetov brez razpisa uglednega strokovnjaka, ki je izpričal svojo usposobljenost z objavljenimi znanstvenimi ali zelo pomembnimi, strokovnimi deli.
8. Za znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen kandidat, ki ima doktorat
znanosti in objavljena znanstvena dela ali kvalitetna strokovna dela s področja,
za katero kandidira.
Za višjega znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen kandidat, ki ima doktorat znanosti ter obsežnejši opus objavljenih pomembnih znanstvenih del in
— na področjih uporabnih predmetov — ostvarjenih pomembnih strokovnih
del s področja, za katero kandidira.
Za znanstvenega svetnika je lahko izvoljen kandidat, ki ima doktorat
znanosti ter zelo obsežen opus objavljenih zelo pomembnih znanstvenih del in
— na področjih uporabnih predmetov — ostvarjenih zelo pomembnih strokovnih del s področja, za katero kandidira.
Da se zagotovi enotnost v vrednotenju znanstvenega dela, podeljujejo te
nazive samo visoke šole in fakultete po postopku in kriterijih, ki so predpisani
za podeljevanje znanstveno-pedagoških nazivov. Ni potrebe, da bi te nazive
podeljevale še druge institucije.
9. Za predavatelja na fakulteti, visoki šoli ali umetniški akademiji je
lahko izvoljen kandidat, ki ima diplomo popolne ustrezne fakultete, visoke šole
ali umetniške akademije in obvlada probleme svoje stroke ter ima izkušnje
v poučevanju ah posebej pridobljene izkušnje v praksi.
10. Volitve asistentov se ponavljajo vsako tretje leto. Za' asistenta novinca
je lahko izvoljen kandidat, ki ima diplomo popolne fakultete oziroma visoke
šole. Statuti fakultet oziroma visokih šol predpišejo za neposredno uporabne
predmete predhodno prakso, za druge predmete pa lahko še posebne dopolnilne
pogoje. V strokovnem mnenju je treba analizirati kandidatov študijski uspeh
ter uspeh v strokovnem ali znanstvenem delu.
Asistent je lahko ponovno izvoljen, če je dokazal sposobnost za pedagoško delo z delom s študenti, za znanstveno delo pa z uspešnim sodelovanjem
pri raziskovalnem delu in z uspehi pri podiplomskem študiju. Zavodi naj
omogočijo asistentom izpopolnjevanje iz pedagogike.
V šestih letih po prvi izvolitvi si mora asistent pridobiti naziv magistra ali
doktorat znanosti. Asistent si mora po drugi ponovni izvolitvi pridobiti doktorat znanosti, sicer v tretje ne more biti izvoljen v ta naziv.
1. Znanstvena usposobljenost učiteljev umetniških akademij se smiselno
nadomesti z umetniško usposobljenostjo in naj se temu primerno prilagodijo
tudi merila za izvolitev.
12. Pri univerzi naj se ustanovi iz vrst najuglednejših učiteljev posebno
telo, ki bo preverjalo postopek volitev in ponovnih volitev učiteljev in znanstvenih delavcev. Ce bi ugotovilo1, da je bil pri tem kršen z zakonom ali s statutom predpisani postopek, ali da se niso upoštevala postavljena strokovna
merila, lahko volitve razveljavi.
13. Osnovne predmete na višjih šolah poučujejo predavatelji in profesorji
višjih šol.
Za predavatelja višje šole je lahko izvoljen kandidat, ki ima diplomo popolne ustrezne fakultete, visoke šole ali umetniške akademije, strokovna,
znanstvena ali umetniška dela in izkušnje v poučevanju ali posebej pridobljene izkušnje v praksi.
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Za profesorja višje šole je lahko izvoljen kandidat, ki ima diplomo po
polne ustrezne fakultete, visoke šole ali umetniške akademije in obsežnejše
strokovno ali znanstveno oziroma umetniško delo, večletne izkušnje v poučevanju ali pa v uspešnem vodstvu dela svoje stroke.
Pomožne predmete, ki morajo biti v statutu posebej določeni, predavajo
strokovni učitelji višjih šol. Pogoje za izvolitev določi statut zavoda.
Koristno bi bilo, da tudi združenja višjih šol osnujejo posebno telo za
preverjanje volitev. Pri strokovnih ocenah pedagoških delavcev naj sodelujejo
tudi priznani strokovnjaki ustreznih strok z univerze.
14. Profesorji višjih šol se volijo za dobo petih let, predavatelji višjih šol
pa za dobo treh let.
15. Razvoj gospodarstva in ves družbeni razvoj zahteva, da delajo učitelji
znanstveno oziroma strokovno neprekinjeno. Zato se pri učiteljih in znanstvenih delavcih, ki ob razpisu delovnega mesta na visokošolskem zavodu ponovno kandidirajo, ocenjujejo samo dela, ustvarjena po zadnji izvolitvi. Tako
zasnovana reelekcija bo spodbudno vplivala na sposobne delavce, da vlagajo
v to delo maksimalne napore, in bo omogočala izločitev delavcev, ki tega dela
ne zmorejo.
16. Druga delovna mesta in pogoje zanje določijo statuti visokošolskih
zavodov.
17. Zahtevani kriteriji za izvolitev se uveljavljajo za kandidate, ki se
prvič prijavijo na razpisano mesto. Za kandidate, ki ta mesta zasedajo in se
prijavijo ponovno, pa ne izpolnjujejo novih pogojev, veljajo prehodna določila, ki jih predpiše statut zavoda. V teh določilih je treba določiti rok, v katerem morajo zadostiti novim pogojem, vendar ta rok ne sme trajati dalj kot
eno reelekcijsko dobo, potem ko se novi pogoji uveljavijo.
V.
Vpis, selekcija in obremenitev študentov, delovna
obveznost učiteljev in izredni študij
O vpisu, selekciji in obremenitvi študentov, delovni obveznosti učiteljev
ter o izrednem študiju predlagamo naslednja stališča:
1. Vpis na visokošolske zavode naj bo praviloma prost.
Zaradi različnih pogojev izobraževanja v srednjih šolah in zaradi neproučenih kriterijev izbora študentov s sprejemnimi izpiti naj se selekcija do
nadaljnjega izvaja v 1. letniku oziroma že v 1. semestru, če to dopušča značaj
stroke.
_■>
To zahteva uvedbo mentorskega dela s študenti — novinci takoj po začetku študija. S sistemom vaj, kolokvijev in razgovorov naj se omogoči študentom, da čimprej spoznajo svoje dejanske sposobnosti. Da bil v največji
meri omogočili študentom ustrezno izbiro študija in proučevanje kriterijev za
izbor, naj se uvedejo svetovalni izpiti.
2. Administrativno omejevanje vpisa (numerus clausus) naj se izjemoma
dovolj kot začasen ukrep v primerih, ko število študentov tako preseže zmogljivosti zavodov, da je omogočeno normalno pedagoško in znanstveno delo.
Numerus clausus se lahko uporabi tudi v primerih, ko vpis znatno presega
perspektivne potrebe po kadrih.
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3. Vse osnovne, srednje in višje šole naj v sodelovanju z delovnimi
organizacijami in družbeno-politipnimi skupnostmi omogočijo s štipendijami
in drugimi oblikami materialne pomoči nadaljnji študij tistim svojim učencem
oziroma študentom, ki so pokazali posebno nadarjenost. S tem bi tudi pospešili izboljšanje sedanjega nezadovoljivega socialnega in regionalnega sestava študentov.
4. Eden od vzrokov slabih učnih uspehov je tudi prevelika obremenitev
študentov s predavanji, vajami in seminarji, tako da jim ostaja premalo časa
za individualni študij. Določi naj se zgornja meja tedenske učne obremenitve
na največ 30 ur, pri čemer lahko odpade na predavanja največ 20 ur.
5. Učna obveznost (predavanja in vaje) rednih učiteljev, ki so dolžni
delati znanstveno, znaša 5 ur in največ 9 ur "tedensko, za profesorje in predavatelje višjih šol pa najmanj 8 ur in največ 15 ur tedensko.
Učitelji lahko prevzamejo dopolnilno zaposlitev ali honorarno delo (stalno
ah občasno) na drugih zavodih samo v soglasju z matičnim zavodom.
6. Izredni študij za pridobitev višje ali visoke izobrazbe mora biti po
obsegu, kakovosti in zahtevnosti enakovreden rednemu študiju. Tak študij
lahko organizirajo in vodijo samo ustrezni visokošolski zavodi.
Ena izmed oblik za izvajanje tega študija so centri za izredni študij. Slušatelji centra so vpisani na matičnem zavodu kot izredni študentje.
V centrih za izredni študij poučujejo in sprašujejo samo učitelji zavoda,
ki takšen študij organizira.
V primeru, ko center za izredni študij združuje slušatelje več visokošolskih zavodov, vodi delo centra telo, ki ga sestavljajo predstavniki teh zavodov.
Odnosi med matičnim zavodom, njegovim centrom za izredni študij, zainteresiranimi delovnimi organizacijami in posameznimi slušatelji) se urejajo
s pogodbo v skladu s statutom matičnega zavoda.
Izredni študij se financira s sredstvi, ki jih prispevajo družbeno-politične
skupnosti, delovne organizacije in slušatelji sami. Kateri izmed njih in s
kakšnim deležem sodeluje v konkretnem primeru, je stvar sporazuma, ki mora
biti pogodbeno urejen.
Matični zavod, ki določa učni program centra in potrjuje njegov delovni
načrt, določa v sporazumu s svojim ustanoviteljem tudi povračilo stroškov.

VI.
Organizacijske oblike
Načelo enovitosti vzgojnih in raziskovalnih nalog fakultet iin visokih šol,
ki je vodilo komisijo pri drugih razpravah in zaključkih, narekuje, da stremimo k skupnim organizacijskim enotam za vzgojne in raziskovalne naloge
fakultet. Takšno združevanje bi bilo koristno tudi zato, da se poenostavi uprava
in zmanjšajo administrativne funkcije univerzitetnih učiteljev. Iz istih razlogov bi bila koristna ukinitev odsekov. Ostvaritev navedenega načrta bi pomenila, da lahko prevzamejo inštituti tudi pedagoške naloge ali katedre raziskovalne naloge. Eni kot drugi pa naj bi združevali sorodna vzgojna in raziskovalna področja oziroma predmete, ki preprečujejo izolacijo, olajšujejo
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kolektivno razpravo o vzgojnih problemih, omogočajo kolektivno raziskovalno
delo, spodbujajo zaostritev kriterijev, olajšujejo gospodarnost pri nabavi knjig
in laboratorijskih sredstev ter poenostavljajo administracijo.
Reorganizacija univerze v samoupravno skupnost fakultet bo omogočila,
da prevzamejo združene pedagoške in raziskovalne naloge tudi univerzitetni
inštituti kot interne ustanove univerze. Omogočila pa bo tudi, da se združujejo
v univerzitetne inštitute fakultetni laboratorji, seminarji ali katedre na področjih iste ali zelo sorodne dejavnosti: vloga takšnih inštitutov naj bi bila zlasti
koordinacijska.
Po dogovoru med fakultetami se lahko učitelji ene fakultete vključujejo
v matične katedre ali matične inštitute drugih fakultet in tam raziskovalno
delajo in razpravljajo o vzgojnih problemih svojih predmetov.

Pristojni republiški organi naj v okviru veljavnih predpisov poskrbe za
uresničenje sprejetih stališč in naj tudi začno s pripravami za spremembo oziroma sprejem potrebnih zakonskih predpisov, predvsem zakona o visokem
šolstvu, katerega naj bi Skupščina SR Slovenije sprejela še letos.
St.: 61-31/67
Ljubljana, 30. 3. 1967
OBRAZLOŽITEV
Skupščina SR Slovenije je na seji Republiškega in Prosvetno-kulturnega
zbora dne 23. novembra 1965 obravnavala statute visokošolskih zavodov in
sprejela sklep o delni potrditvi statutov fakultet, visokih šol, akademij, višjih
šol in njihovih združenj. Odložila pa je potrditev tistih določb statutov, ki
se nanašajo na sistem študija in njegovo organizacijo ter s tem v zvezi na
organizacijo znanstveno-raziskovalnega dela. Na ta sklep je bil neposredno
vezan sklep o ustanovitvi komisije za proučitev visokega šolstva v SR Sloveniji, ki ga je Skupščina sprejela na isti seji Republiškega in Prosvetno-kulturnega zbora.
Komisiji je bilo naloženo, da v sodelovanju z zainteresiranimi organi in
organizacijami ter visokošolskimi zavodi prouči in oceni obstoječi sistem visokošolskega izobraževanja in z njim povezanega znanstveno-raziskovalnega dela,
tako glede na dosedanja reformna prizadevanja na tem področju, kakor
glede na spremembe v našem gospodarskem in družbenem razvoju; pripravi
predloge za smotrno ureditev in za nadaljnji razvoj visokošolskega izobraževanja v SR Sloveniji, in pripravi ustrezne predloge za spremembe oziroma
dopolnitve sedanje zakonske ureditve tega področja, če bi se to pokazalo za
potrebno.
Komisija je takoj po ustanovitvi sprejela delovni program in pričela z
delom na osnovi gradiva, ki ga je sproti pripravljal republiški sekretariat za
prosveto in kulturo, posluževala pa se je tudi gradiva drugih institucij doma
in v svetu.
Kot ji je bilo naloženo, je komisija najprej proučila osnovne koncepte, na
katerih temelji obstoječi sistem visokošolskega izobraževanja in o njih zavzela stališče. Opredelila je vlogo in mesto višjih šol, fakultet, visokih šol,
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akademij in njihovih združenj v sistemu, visokošolskega izobraževanja ter
odnose med njimi, in konkretizirala njihove naloge, da se zagotovi večja usklajenost, učinkovitost in kakovost visokošolskega izobraževanja kot celote. Tudi
stališča o vpisu, selekciji in obremenitvi študentov, delovni obveznosti učiteljev, o izrednem študiju in o organizacijskih oblikah izražajo iste osnovne
smotre.
Komisija je ugotovila, da pa je ostvaritev vseh teh prizadevanj odvisna
predvsem od ustrezne strokovne, znanstvene in pedagoške usposobljenosti učiteljev. Zato je posebno pozornost posvetila vprašanjem, ki zadevajo pogoje za
izvolitev učiteljev in sodelavcev visokošolskih zavodov. Predlaga njihovo zaostritev s tem, da se za učitelje, ki ne izpolnjujejo pogojev, določi rok, v katerem si jih morajo pridobiti.
Vsa predložena stališča, povezana v celoto, so dovolj široko postavljena,
da dopuščajo rešitve, ki najbolj ustrezajo posameznim strokam oziroma
zavodom.
Komisija je s predloženimi stališči končala prvi del svojega dela. Meni,
da je pomembnost stališč tolikšna, da je potrebno, da o njih razpravlja Skupščina. Potrditev stališč, ki naj bodo osnova za spremembo in dopolnitev zakonske ureditve na tem področju, bo omogočila komisiji, da obravnava ustreznost organizacije študija na posameznih visokošolskih zavodih in o tem da
predloge Skupščini, da bo lahko potrdila statute visokošolskih zavodov v celoti.
POROČILA
Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora in začasni odbor za raziskovalno delo in visoko šolstvo Prosvetno-kulturnega zbora sta na skupni
seji dne 5. aprila 1967 obravnavala predlog stališč za nadaljnji razvoj visokega
šolstva v SR Sloveniji, ki ga je predložila Skupščini SR Slovenije v obravnavo
komisija Skupščine SR Slovenije za proučitev visokega šolstva v SR Sloveniji.
Kot podlaga za razpravo je odboroma služil izbor iz gradiva o problematiki visokega šolstva v SR Sloveniji, ki ga je predložil Skupščini republiški
sekretariat za prosveto in kulturo. Gradivo obravnava stanje na področju
visokega šolstva in opozarja na probleme, ki jih je potrebno rešiti. Sestavljeno
je tako, da izčrpno osvetljuje vprašanja, ki so povezana s posameznimi stališči
komisije in obenem delno služi tudi kot njihova obrazložitev.
V načelni obravnavi sta odbora ugotovila, da so osnovni smotri stahšč
izboljšanje pedagoškega in znanstvenega dela, učinkovitejše in hitrejše zadovoljevanje potreb prakse po različno usposobljenih strokovnjakih in zmanjšanje ekstenzivnosti na področju visokega šolstva.
S tem v zvezi so člani odborov opozorili predvsem na pomembnost stališča,
da predstavlja enotnost visokošolskega sistema enotnost splošnih izobraževalnih
in vzgojnih smotrov in da tako pojmovana enotnost vsebuje tri različne in zaključene izobraževalne ravni: višje izobraževanje, visoko izobraževanje in podiplomsko izobraževanje. Te ravni se po svoji vsebinski in deloma tudi organizacijski ureditvi med seboj razlikujejo, ker mora vsaka zagotavljati zaokroženo
in celovito znanje. Odbora sta ugotovila, da tako zastavljeno izobraževanje
strokovnjakov z visokošolsko izobrazbo v celoti ustreza potrebam gospodarskih
in drugih organizacij.
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Glede na to so pedagoške naloge višjih šol ter pedagoške, znanstvene
oziroma umetniške naloge fakultet, visokih šol in umetniških akademij ustrezno
opredeljene.
Odbora sta opozorila na posebno pomembnost stališč o volitvah pedagoških in znanstvenih delavcev. Zaostritev pogojev za njihovo izvolitev je
ustrezna in na današnji stopnji razvoja visokega šolstva nujno potrebna, ker
je boljša kakovost pedagoškega in znanstvenega dela odvisna predvsem od
usposobljenosti učiteljev za to delo.
V podrobni obravnavi besedila predloga stališč sta odbora sprejela naslednje spreminjevalne in dopolnilne predloge:
V prvem poglavju se na 2. strani začetek zadnjega odstavka spremeni
tako, da se glasi:
»Enotnost visokošolskega sistema predstavlja ...«.
Sprememba je potrebna, da se ne bi napačno tolmačilo, da se višje šole
izključujejo iz sistema izobraževanja.
V drugem poglavju se na 3. strani tretji odstavek spremeni tako, da
se glasi:
»Ob potrjevanju statutov je potrebno izvesti postopek verifikacije za vse
obstoječe in v prihodnje tudi za novoustanovljene višje šole.«.
V drugem poglavju se na 3. strani zadnji odstavek spremeni tako, da
se glasi:
»Višje šole nimajo naloge opravljati znanstvene dejavnosti. Priporočljivo
pa je, da se tudi učitelji višjih šol ukvarjajo z znanstveno dejavnostjo na
ustreznih znanstvenih zavodih, ker lahko le z aktivnim vključevanjem v razvoj
svoje stroke zagotove ustrezno raven pouka na višji šoli. Šole naj svoje učitelje
spodbujajo k taki dejavnosti.«
V tretjem, poglavju se na 5. strani dopolni peti odstavek z besedilom.: »na
način, ki ga določi statut zavoda.«
Dopolnitev je potrebna, ker so na nekaterih področjih doktorska dela.
zelo obsežna in bi bila njihova objava v celoti povezana s precejšnjimi stroški.
Zato naj statut zavoda določi način objave.
V četrtem poglavju se v zadnji vrsti drugega odstavka črta besedo
»izvirne«.
Na 7. strani se v 1. vrsti 7. točke črtata besedi »o univerzi«.
Na 8. strani se v 2. vrsti tretjega odstavka 10. točke črta besede »ali doktorat znanosti«.
Odbora sta zavzela stališče, da ta strožji alternativni pogoj za izvolitev
asistenta ni potreben.
V petem poglavju se v 3. odstavku 6. točke beseda »poučujejo« nadomesti
z besedo »predavajo«.
Sprememba je potrebna, ker je ta izraz običajno v uporabi.
Odbora sta se strinjala s stališčem komisije, da lahko v centrih za izredni
študij predavajo1 in sprašujejo samo učitelji zavoda, ki takšen študij organizira.
To stališče uresničuje osnovni smoter, da je treba izboljšati kakovost izobraževanja, in je to v korist izrednim študentom. Odbora smatrata, da si lahko
vsakdo izbira oblike študija, ki mu najbolj ustrezajo, vendar izobraževanje,
ki ga organizirajo šole, ne more biti prepuščeno osebam, ki niso ustrezno
usposobljene. Zato morajo v organiziranih oblikah, kot so to centri za izredni
študij, ki nosijo tudi naziv šole, poučevati strokovnjaki, ki so dokazali svojo
usposobljenost v rednem postopku volitev. To se pravi, da morajo izpolnjevati
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pogoje za učitelje, ki jih predpisuje statut matične šole in biti izvoljeni. Na
drugi strani pa takšno ureditev opravičuje predvidena učna obveznost učiteljev, ki je v mnogih primerih s poučevanjem na matičnem zavodu zaradi značaja predmetov ne bodo mogli izpolniti. Zato naj se učitelji visokošolskih zavodov bolj kot doslej udejstvujejo tudi v centrih za izredni študij.
Odbora predlagata Republiškemu in Prosvetno-kulturnemu zboru, da sprejmeta predlog stališč z navedenimi spremembami in dopolnitvami.
Odbor Republiškega zbora za prosveto in kulturo je za poročevalca na seji
zbora določil predsednika odbora Draga Seligerja, začasni odbor Prosvetnokulturnega zbora pa predsednika začasnega odbora dr. Romana Modica.
St.: 61-31/67
Ljubljana, 5. 4. 1967
PREDLOG STALIŠČ
o nadaljnjem razvoju znanstvenega, aplikativnega raziskovalnega
in razvojnega dela
Skupščina SR Slovenije je na podlagi 7. alinee 135. člena ustave SR Slovenije na seji Republiškega zbora in Prosvetno-kulturnega zbora dne 20. aprila
1967 obravnavala stanje na področju znanstvenega, aplikativnega raziskovalnega in razvojnega dela ter za njegov nadaljnji razvoj sprejela tale
stališča :
I. Uvod
1. Odločujočega pomena znanstvenega, aplikativnega raziskovalnega in razvojnega dela (v nadaljnjem besedilu: raziskovalno delo) za nadaljnji družbeni
razvoj, se je svet polno zavedel šele v zadnjih dveh desetletjih. V tem času
sta doživeli znanost in tehnologija največji vzpon, raziskovalno delo pa je
postalo eden od temeljev materialnega in kulturnega človeštva. Zato je deležno čedalje večje pozornosti in skrbi, zahteva pa tudi čedalje večja sredstva
in rastoč delež narodnega dohodka.
2. V Sloveniji se je raziskovalno delo zadnja leta sorazmerno hitro razvijalo in uveljavljalo kot činitelj, ki postaja nepogrešljiv v sleherni družbeni
dejavnosti. V precejšnji meri je že vplivalo na raven produktivnosti in poviševalo raven intelektualnega življenja. Ce izvzamemo zastajanje, ki ga opažamo v zadnjem času, so se sredstva za raziskovalno delo povečevala iz s vseh
virov, obenem s tem pa se je povečevalo tudi število raziskovalcev ter obseg
in kvaliteta njihovega dela. Sedaj dajemo za raziskovalno delo okoli 1 % narodnega dohodka, od tega eno desetino za osnovne ter devet desetin za aplikativne in razvojne raziskave. Več kot tri četrtine sredstev prispevajo gospodarske organizacije, ostanek pa splošni družbeni skladi.
3. Doseženi uspehi ne pomenijo tudi, da ni bilo neskladnosti in pomanjkljivosti. Le-te so izvirale deloma iz podedovane enostranosti v strukturi gospodarstva, izobraževanja in raziskovalnega dela. Med naj resnejše probleme zadnjega obdobja gre šteti sorazmerno zaostajanje znanstvenih raziskav na fakul-
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tetah in visokih šolah in premajhno skrb za potrebno raven pedagoško-znanstvenega kadra, dalje premajhno povezanost raziskovalne tematike s potrebami družbenega razvoja, slabosti v komuniciranju med raziskovalnimi organizacijami in uporabniki njihovih dosežkov ter pretirano kratkoročne in začasne
usmeritve nekaterih raziskovalnih organizacij. Dobršen del težav izvira iz
neenakomerne in negotove oskrbe z materialnimi sredstvi, pa tudi iz prešibkih
prizadevanj, da bi bile programske usmeritve raziskovalnih organizacij bolj
izdelane.
II. Vloga raziskovalnega dela
1. Močnejša usmeritev v povečano družbeno produktivnost na vseh podrročjih družbenih dejavnosti zahteva intenzivnejše, učinkovitejše in bolj organizirano raziskovalno delo. Raziskovalno delo mora biti predmet posebne družbene skrbi.
2. Znanstveno delo ima poseben pomen v prizadevanju za razširitev in
poglobitev osnove, na kateri sloni naš duhovni in materialni razvoj. Cim bolj
razvita je družba, tem manj je mogoče brez predhodnih strokovnih analiz, temelječih na znanstvenih dognanjih, odločati o katerikoli stvari, ne da bi tvegali
ekonomsko pa tudi politično škodo.
3. Znanstveno delo je neločljiv del vsakega izobraževalnega procesa na
najvišji ravni, in to je največjega pomena za kvaliteto izobrazbe. Najbolj
racionalno ga je gojiti na fakultetah in visokih šolah, saj njihovo delovanje že
samo po sebi določa minimalni potrebni obseg znanstvenih raziskav.
4. Znanstveno delo ustvarja tudi intelektualno klimo, potrebno za zdravo
rast visokošolskih zavodov ter za uspešnejši družbeni razvoj. Pravilno programiranje in izvajanje aplikativnega in razvojnega dela morata temeljiti na
dosežkih znanstvenega dela.
5. Izsledki znanstvenega dela pomenijo prispevek v občo zakladnico človeškega znanja. Te izsledke je treba vsestransko preverjati in jih primerjati
z drugimi izsledki, da dobijo pravo mesto. Zato je treba znanstvena dela objavljati, da postanejo obče dostopna in da jih je mogoče podvreči kritiki.
6. V aplikativnem raziskovalnem in razvojnem delu se uporabljajo znanstvena spoznanja in dognanja za reševanje vprašanj, ki so v zvezi z razvojem
posameznih gospodarskih panog in družbenih služb. Zato ima aplikativno raziskovalno in razvojno delo neposreden pomen za smotrno razširitev in uspešno
modernizacijo produkcije ter za povečanje učinkovitosti dela vseh vrst in
oblik, njun obseg pa je določen s potrebami družbenega razvoja.
III. Organizacija raziskovalnega dela
1. Posebno mesto med znanstvenimi organizacijami ima Slovenska akademija znanosti in umetnosti, ki je ne le korporacija najvidnejših in najzaslužnejših znanstvenikov in umetnikov, ki jim je bilo z izvolitvijo za akademika
dano posebno priznanje, temveč tudi pomembna znanstvena organizacija.
Slovenska akademija znanosti in umetnosti je v prvi vrsti poklicana, da
skrbi za napredek znanstvenega dela, da sodeluje pri njegovi organizaciji in
da se aktivno uveljavlja predvsem na tistih področjih, ki zaradi svojih specifičnosti niso v zadostni meri upoštevana v programu drugih znanstvenih organi-
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zacij. Zato sodi med njene temeljne naloge zlasti znanstveno delo na področjih,
ki so pomembna za poznavanje preteklosti in sedanjosti slovenskega naroda,
njegovega jezika, kulture in zemlje, na kateri živi.
2. Univerza je jedro za razvoj znanosti in osnovni vir novih znanstvenih
delavcev ter najbolj kvalificiranih strokovnjakov. Zato ji je treba omogočiti,
da se prilagodi zahtevam sodobne znanosti in njeni vlogi v družbenem razvoju.
Znanstveno in pedagoško delo se na Univerzi med seboj oplajata in dopolnjujeta. Zato je treba organizacije, ki se ukvarjajo pretežno z znanstvenim delom,
s čim tesnejšimi vezmi povezati s fakultetami. Med njimi gre samostojne zavode ustanavljati in obdržati le, če je to potrebno zaradi narave znanstvenega
področja ah če so za to posebni razlogi, druge pa organizirati in razvijati kot
enote, ki sestavljajo s fakultetami pedagoško in znanstveno organizacijo z
enotnim nagrajevanjem za obe osnovni dejavnosti.
3. Druge samostojne organizacije, ki se ukvarjajo pretežno z znanstvenim
delom na področju naravoslovnih in družbenih ved, so v veliki večini organizacijsko vključene v Univerzo. Za Nuklearni inštitut Jožef Štefan, po rezultatih in znanstvenem potencialu najpomembnejšo med njimi, pa to še ne velja.
Vendar je tudi sodelovanje tega inštituta s prizadetimi fakultetami že danes
tesno in v obojestransko korist. Treba ga bo razvijati naprej ter učvrstiti s
formalnimi vezmi, izkoristiti ga pa pri rednem pedagoškem delu ter zlasti
pri podiplomskem študiju.
4. Aplikativno raziskovalno in razvojno delo imata težišče v raziskovalnih enotah in zavodih delovnih organizacij in v zavodih, orientiranih na reševanju problemov za določena področja oziroma za potrebe več delovnih organizacij. Raziskovalni zavodi in enote podjetij, upravnih organov in družbenopolitičnih skupnosti naj si pri svojih raziskavah in . razvojnih prizadevanjih
v večji meri zagotovijo sodelovanje fakultet, visokih šol in drugih znanstvenih organizacij, zlasti v okviru raznih oblik podiplomskega študija in sodelovanja strokovnjakov.
5. Vsaka delovna organizacija mora skrbeti za . svoj razvoj, večje med
njimi z ustanovitvijo lastne raziskovalne enote ali zavoda. Temeljna naloga
teh enot in zavodov je, da uspešno zasnujejo razvojne koncepcije, jih obdelajo
in realizirajo; pri tem je treba primerno zastaviti probleme in jih rešiti z
raziskavami raznih vrst in oblik, bodisi v lastnem okviru ali pa da se pritegnejo
druge raziskovalne organizacije. Obstoj in razvoj drugih raziskovalnih zavodov, ki delajo za gospodarstvo, je odvisen od tega, koliko bodo sposobni z
delovnimi organizacijami skupaj opredeliti svoje razvojne probleme in rešitve
teh problemov realizirati v praksi. Zato morajo takšni zavodi rešitve svojih
nalog formulirati tako, kot to zahteva prenos izsledkov v prakso, obenem pa
sodelovati pri njihovi realizaciji. Nedvomno bo mogoče uspešno delo take vrste,
če se bo zavod v dokajšnji meri specializiral, naročnik pa se ob uporabi razpoložljive strokovne dokumentacije orientiral na dolgoročnejše naloge v mejah
razvojnega načrta svoje stroke.
Med aphkativnimi in razvojnimi raziskavami je treba dati prednost tistim,
ki se dajo uporabiti neposredno za reševanje problemov iz prakse.
6. Izgradnja industrije samo na podlagi tujih licenc, brez dobrih kadrov,
sposobnih za aplikativno raziskovalno in razvojno delo v primerno opremljenih raziskovalnih organizacijah, nima nobene perspektive in mora zaostajati
za svetovno tehnološko ravnijo.
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7. Uspešno raziskovalno delo ni možno brez rednega seznanjanja raziskovalcev z najnovejšimi dosežki v svetu. Za naše sedanje razmere potrebujemo
vrsto dokumentacijskih centrov za razna strokovna področja, ki bi bili povezani med seboj in s sorodnimi centri v drugih deželah. Naloga teh centrov
je, da na eni strani evidentirajo domače dosežke in o njih obveščajo interesente
doma in v tujini, na drugi strani pa po zvezah z drugimi centri posredujejo
domačim interesentom podatke o tujih dosežkih.
IV. Programiranje znanstvenega dela
1. Uspešno raziskovalno delo je odvisno predvsem od kadrov in materialnih sredstev, pa tudi od ustreznega programa znanstvenega dela in od raziskovalnih projektov; ti pa morajo sloneti na dolgoročnih programih in načrtih
družbenega razvoja.
Sodelovanje pri programiranju in usklajevanju raziskovalnega dela, pri
oblikovanju družbenih dogovorov in splošne politike družbene skupnosti na
tem področju je pravica in dolžnost raziskovalcev. Zagotoviti jo je treba s samoupravnimi odnosi in z različnimi oblikami samoupravljanja na posameznih
področjih raziskovalnega dela.
2. Nekateri elementi takega samoupravnega organiziranja so že uveljavljeni na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, na Univerzi, v Zvezi raziskovalnih organizacij, v strokovnih in znanstvenih društvih in v Skladu
Borisa Kidriča — vse do predstavniških organov, ki se stalno ali občasno ukvarjajo s problemi raziskovalnega dela. Vendar pa so usmerjevalne in usklajevalne
možnosti teh organizmov prešibke in ne zagotavljajo raziskovalcem, da bi bili
zadosti udeleženi pri upravljanju in oblikovanju celovite politike na tem.
področju.
3. Spremljanje znanstvenega prizadevanja doma in po svetu, skrb za uspešen razvoj znanstvenega dela pri, nas in izdelava programa za tako delo je
pravica in dolžnost vseh znanstvenih organizacij in znanstvenih delavcev v
Sloveniji. Zaradi tega je treba čimprej izoblikovati samoupravno skupnost,
ki bo v zakonsko določenih okvirih omogočala slehernemu znanstvenemu delavcu vpliv na oblikovanje znanstvenega programa in na oblikovanje splošne
družbene politike na področju znanstvenega dela.
Skupnost znanstvenih delavcev opravlja svojo nalogo po področnih samoupravnih in koordinacijskih telesih na posameznih znanstvenih področjih, kot
so: matematično-naravoslovne, tehnične, biotehnične, medicinske, družboslovne,
literarno-jezikoslovne vede.
4. Znanstvenega dela povečini ni mogoče' podrobno programirati in časovno omejiti. Zato mu je treba v programu določiti tem splošnejše cilje in
smeri, čim bolj fundamentalnega pomena je, pri tem pa je treba upoštevati
aktualno in obetajočo tematiko, področja, ki so predvsem važna za naš razvoj
ter razpoložljive znanstvene kadre in materialna sredstva. Z usmerjanjem
večjega števila raziskovalcev in sredstev okrog priznanih znanstvenikov ter
s kritiko razprav, v katerih naj se obvezno objavljajo izsledki dela, bosta
postala znanstveno delo in vzgoja mladih raziskovalcev uspešnejša in hitrejša.
Program, ki ga skupnost znanstvenih delavcev izdela, uskladi ter stalno
izpopolnjuje, je osnova za usmerjanje znanstvenega dela v Socialistični republiki Sloveniji.
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Program znanstvenega dela mora upoštevati, kjer je to možno in potrebno,
z dolgoročnimi razvojnimi načrti, določene smeri našega družbenega razvoja
in mora biti tako njegov sestavni del. Pretežna usmeritev znanstvenega dela
v raziskave, ki niso zanimive za naš družbeni razvoj, ni priporočljiva.
Znanstveno delo se da smotrno načrtovati le v dolgoročnih in trdnih materialnih in finančnih okvirih, ki jih je mogoče predvideti in oddeliti za ta
namen za dobo, na katero se načrt nanaša.,
5. Za uspešno in kvalitetno znanstveno delo in za oblikovanje programa,
ki mora biti sestavni del splošnih naporov in prizadevanja za razširitev in
poglobitev znanja in spoznanja človeštva, so posebnega pomena razne oblike
mednarodnega znanstvenega sodelovanja, zlasti izmenjava znanstvenih delavcev in štipendistov ter osebni stiki znanstvenih delavcev na mednarodnih
kongresih in simpozijih.
6. S priznanjem pomembnosti znanstvenega dela je treba dati znanstvenim
delavcem takšen družbeni položaj, ki jih bo spodbujal k večji ustvarjalnosti
in intenzivnejšemu delu.

V. Raziskovalni projekti in načrti družbenega razvoja
1. Skupna naloga strokovnih kadrov za posamezna področja gospodarskih
in drugih družbenih dejavnosti in pa strokovnih kadrov raziskovalnih organizacij je, da izdelajo dolgoročne načrte za modernizacijo in razvoj teh področij.
Izdelavo teh načrtov je treba zagotoviti v okviru velikih, integralnih organizacij: gospodarske zbornice, poslovnih združenj, strokovnih društev, načrte
pa naj končno uskladi republiški zavod za planiranje. Razvojne načrte bo
treba stalno izpopolnjevati in skrbeti, da bodo zmeraj aktualni.
2. Razvojni problemi, ki se pojavljajo v zvezi z realizacijo dolgoročnih
načrtov in zahtevajo rešitve, se naj obdelajo v raziskovalnih projektih, teme
v okviru teh projektov pa naj se programirajo tem podrobneje, čim bolj neposredno uporabne bodo njihove rešitve. Seveda se bo marsikje pokazalo, da
se dajo aplikativni problemi naravnega ali družbenega procesa rešiti samo
s sistematično preiskavo osnov procesa. Zaradi tega naj bodo v raziskovalnih
projektih vključene naloge vseh vrst, od osnovnih do razvojnih.
Z organizacijo raziskovanja v obliki projektov se pogosto dajo doseči pomembne prednosti, ker taka organizacija razvija sodelovanje raziskovalcev
raznih strok v skupinskem delu.
Projektivno skupino sestavljajo raziskovalci, ki so vključeni v izvajanje
raziskav, uporabniki raziskav in znanstveni delavci z ustreznih področij.
Raziskovalne projekte je treba planirati realistično in upoštevati razpoložljiva materialna in finančna sredstva, tehniško zmogljivost raziskovalnih
organizacij ter raziskovalnih kadrov.
Raziskovalni projekti so sestavni del dolgoročnega načrta, v razvoj gospodarstva in družbenih služb usmerjenega raziskovalnega dela.
3. Velike gospodarske in družbene enote lahko močneje vplivajo na raziskovalno delo, ga uspešneje financirajo in realizirajo njegove izsledke. Zato
se je treba prizadevati za tesnejše sodelovanje manjših delovnih organizacij;
te naj se združujejo za financiranje raziskovalnega dela, ki jim je potrebno.
Premišljeni in usklajeni razvojni načrti, zlasti pa raziskovalni projekti, ki
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so bili dobro formulirani, primerno raziskani in uspešno realizrani, so osnova
za uspešnejše integracijske procese, ne samo za gospodarska podjetja in družbene službe, ampak tudi za raziskovalne organizacije.
Raziskovalne organizacije naj svoje usmerjevalne programe izdelajo tako,
da jim bodo v večji meri odprte delovne možnosti v Jugoslaviji ali tudi drugih
državah. Tako bodo lahko ne samo čim bolj izkoristile svoje zmogljivosti,
ampak tudi realno razsojale o smotrnem obsegu programov.
VI. Financiranje raziskovalnega dela
1. Za financiranje raziskovalnega dela so potrebna splošna družbena sredstva ter sredstva gospodarskih organizacij in družbenih služb.
Financiranje raziskovalnega dela mora biti izdatnejše in se mora postopoma
približevati odstotku narodnega dohodka, ki ga dajejo za ta namen bolj razvite države.
2. Sredstva, potrebna, da se realizira sprejeti program raziskovalnega
dela, so splošna družbena sredstva predvsem takrat, kadar je za tak program
interesent družbena skupnost kot celota. Dosegati se morajo iz stabilnega vira
progresivno z večanjem narodnega dohodka in v okviru republike stekati
v posebne družbene sklade. Iz splošnih družbenih sredstev, ki se stekajo v sklad
republiške izobraževalne skupnosti, se po posebnih merilih financira tisto
raziskovalno delo, ki je neločljiv del slehernega pedagoškega dela na fakultetah in visokih šolah.
3. Znanstvene raziskave, za katere je poglavitni interesent družbena skupnost kot celota, financira Sklad Borisa Kidriča: Ta vrh tega spodbuja z dajanjem kreditov in s finančno udeležbo tudi raziskave, za katere bo interesirane
delovne organizacije. Upravni odbor sklada razporeja sredstva sklada na del,
ki je namenjen za financiranje znanstvenega programa, in na del, ki je namenjen za spodbujanje interesa potencialnih naročnikov iz vrst delovnih organizacij in družbenih služb, znotraj obeh delov pa še na posamezna znanstvena
področja in raziskovalne projekte.
Upravni odbor sklada razporeja sredstva za znanstveno delo na predlog
samoupravne skupnosti znanstvenih delavcev. Osnovo za ta predlog sestavljajo
program znanstvenega dela. Sredstva za aplikativne in razvojne raziskave razporeja upravni odbor sklada na predlog projektivnih skupin. Osnovo za ta
predlog sestavljajo predlogi delovnih organizacij in njihovih združenj, ki zahtevajo finančne olajšave in dopolnilna sredstva za raziskovalne naloge. Da se ti
predlogi vzamejo v pretres, morajo imeti priloženo mnenje pristojnih upravnih
organov, zbornic in podobnih institucij, ki usklajujejo in načrtujejo razvojno
delo na raznih področjih družbenega udejstvovanja.
Sredstva v okviru osnovne delitve, ki jo je predpisal upravni odbor sklada,
podrobno razporejajo na posamezne naloge komisije samoupravne skupnosti in
projektivne skupine, upravni odbor sklada pa to potrdi. Komisije in skupine
nadzirajo tudi pravilno uporabo sredstev in ocenjujejo rezultate raziskovalnega
dela.
Sklad Borisa Kidriča financira tekoče izdatke raziskav, prispeva k strotškom za opremljanje raziskovalnih organizacij, podpira objavo znanstvenih
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razprav in vzdrževanje znanstvenih stikov, pospešuje uporabo raziskovalnih
izsledkov in daje štipendije za vzgojo znanstvenega naraščaja. Razpolagati
mora tudi s primernim kontingentom deviznih sredstev.
Zvezni sklad za financiranje znanstvenih dejavnosti naj ob uporabi najstrožjih meril koordinira in prevzema v financiranje tisti del nacionalnih programov znanstvenega dela, ki zahteva koordinacijo v zveznem obsegu.
4. Raziskovalne projekte, ki so pomembni za njihov razvoj, financirajo
delovne organizacije in njihova združenja iz lastnih sredstev po lastni presoji.
Gospodarske organizacije in družbene službe je treba s fiksalnimi, kreditnimi
in drugimi olajšavami, upravne organe pa s proračunsko dotacijo čimprej
napraviti sposobne za financiranje tistega raziskovalnega dela, ki jim je potrebno in tudi za dopolnilno financiranje dejavnosti določenih raziskovalnih
organizacij z njihovega področja.
VII. Raziskovalni kadri
Vzgoji raziskovalcev je treba posvetiti v raziskovalnih, organizacijah, zlasti
pa na fakultetah in visokih šolah posebno pozornost. Izboljšati jo bo treba z
zaostritvijo kriterijev pri elekciji in reelekciji visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev in z uveljavitvijo strožjih norm v podiplomskem študiju ob
posameznem poudarku na kvaliteto tega študija.
Vzporedno bo treba zagotoviti primerne štipendije najboljšim podiplomskim slušateljem, da bi se tako lahko povsem posvetih študiju in raziskovalnemu delu.
Zaradi prenosa delovnih metod in izkušenj je treba omogočiti prelivanje
kadrov med raziskovalnimi organizacijami vseh vrst, od znanstvenih do razvojnih v gospodarstvu in družbenih službah.
Pristojni republiški organi naj v
uresničevanje sprejetih stališč, in naj
oziroma sprejem potrebnih, zakonskih
o raziskovalni dejavnosti in o visokem
venije sprejela še.letos. ........
Št.: 63-14/67

okviru veljavnih predpisov poskrbe za
tudi začno s pripravami za spremembo
predpisov,, predvsem zakonov, o SAZU,
šolstvu, katere naj bi Skupščina SR Slo-

POROČILA
Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora je na seji dne 5. marca
1967 obravnaval predlog stahšč o znanstvenem, raziskovalnem aplikativnem in
razvojnem delu v SR Sloveniji, ki ga je predložila Skupščini SR Slovenije
v obravnavo komisija za pripravo predloga resolucije o raziskovalnem delu
v SR Sloveniji.
Odbor se je v načelni obravnavi v celoti strinjal s predlogom stahšč.
V podrobni obravnavi stališč je odbor sprejel naslednji spreminjevalni
in dopolnilni predlog:
Besedilo 5. točke na 4. strani se za drugim stavkom dopolni z novim tretjim stavkom, ki se glasi: »Zato bi za delovne organizacije ne bilo koristno, da
usmerjajo svoje razvojne zavode ali enote pretežno v rutinsko dejavnost in
iskanje le manj pomembnih tehnoloških rešitev.«.
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Dopolnitev je po mnenju odbora potrebna, ker se vedno pogosteje opaža,
da večje delovne organizacije preusmerjajo vsebino dejavnosti svojih razvojnih
zavodov ali enot v pretežno uslužnostno — servisno dejavnost.
K predlogu stališč je odbor sprejel še naslednje stilistične in redakcijske
popravke:
V II. poglavju se v 3. točki zamenjata v drugi vrsti besedi »in to« ž besedo »ker«.
V III. poglavju se v 5. točki črta v deseti vrsti beseda »svoje«, v štirinajsti
vrsti pa beseda »mogoče« s tem, da se zamenjata vrstni red sledečih besed
tako, da se glasi: »delo take vrste uspešno,«.
V V. poglavju se v 1. točki spremeni besedilo prve vrste tako, da se glasi:
»Skupna naloga strokovnih kadrov na posameznih področjih .. .«
V V. poglavju se v 2. točki črta v zadnjem stavku prvega odstavka beseda
»naj«, za besedo »projektih« pa se doda beseda »včasih«.
V V. poglavju se v 2. točki spremeni besedilo zadnjega odstavka tako, da
se glasi: »Raziskovalni projekti so sestavni del dolgoročnega načrta raziskovalne dejavnosti, usmerjene v razvoj gospodarstva in družbenih služb.«.
V V. poglavju se v 3. točki črta v drugem odstavku beseda »usmerjevalne«.
V besedilu V. in VI. poglavja se besedi »projektivna skupina« povsod
nadomestita s »projektna skupina«.
Odbor predlaga Republiškemu zboru, da sprejme predlog stališč o znanstvenem, raziskovalnem aplikativnem in razvojnem delu v SR Sloveniji.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca inž. Srečka Klenovška.
St.: 63-14/67
Ljubljana, 6. 4. 1967
Začasni odbor za raziskovalno delo in visoko šolstvo Prosvetno-kulturnega
zbora je na seji dne 31. marca 1967 obravnaval predlog stališč o znanstvenem,
raziskovalnem aplikativnem in razvojnem delu v SR Sloveniji, ki ga je predložila v obravnavo komisija za pripravo predloga resolucije o raziskovalnem
delu v SR Sloveniji.
V razpravi o predlogu stališč so člani odbora ugotovili, da je vsebina
stališč precej izboljšana glede na prve osnutke resolucije, o katerih je pred
imenovanjem skupščinske komisije razpravljal začasni odbor. Zato so se s predlogom stališč v celoti strinjali in niso imeli bistvenih pripomb.
Predlagali so le, naj se besedilo 5. točke na strani 4 za drugim stavkom
dopolni z novim tretjim stavkom tele vsebine:
»Zato bi za delovne organizacije ne bilo koristno, da usmerjajo svoje razvojne zavode ali enote pretežno v rutinsko dejavnost in iskanje le manj pomembnih tehnoloških rešitev.«
Dopolnitev besedila je po mnenju odbora potrebna zaradi tega, ker se
vedno pogosteje opaža, da večje delovne organizacije preusmerjajo Vsebino
dejavnosti svojih razvojnih zavodov ah enot v pretežno uslužnostno-servisno
dejavnost.
K predlogu stališč so člani odbora sprejeli še naslednje stilistične in redakcijske popravke:
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V II. poglavju se v 3. točki zamenjata v drugi vrsti besedi »in to« z besedo »ker«.
V III. poglavju se v 5. točki črta v deseti vrsti beseda »svoje«, v štirinajsti
vrsti pa beseda »mogoče« s tem, da se zamenja vrstni red sledečih besed tako,
da se glasi: »delo take vrste uspešno,«.
V V. poglavju se v 1. točki spremeni/ besedilo prve vrste tako, da se glasi:
»Skupna naloga strokovnih kadrov na posameznih področjih ...«
V V. poglavju se v 2. točki črta v zadnjem stavku prvega odstavka beseda
»naj«, za besedo »projektih« pa se doda beseda »včasih«.
V V. poglavju se v 2. točki spremeni besedilo zadnjega odstavka tako,
da se glasi: »Raziskovalni projekti so sestavni del dolgoročnega načrta raziskovalne dejavnosti, usmerjene v razvoj gospodarstva in družbenih služb.«
V V. poglavju se v 3. točki črta v dragem odstavku beseda »usmerjevalne«.
V besedilu V. in VI. poglavja se besedi »projektivna skupina« povsod nadomestita s »projektna skupina«.
Odbor predlaga Prosvelno-kulturnemu zboru, da na svoji seji sprejme
predlog stališč o znanstvenem, raziskovalnem aplikativnem in razvojnem delu
v SR Sloveniji.
Za poročevalca na seji zbora je začasni) odbor določil poslanca dr. Romana
Modica.
St.: 63-14/67
Ljubljana, 5. 4. 1967
PREDLOG ZAKONA
o regionalnem prostorskem planiranju
I. Splošne določbe
1. člen
Da se zagotovijo možnosti za gospodarski in družbeni razvoj, za varovanje
pokrajine, za urejanje prostora in za smotrno gospodarjenje s prostorom, se
na območju SR Slovenije uvaja regionalno prostorsko planiranje.
2. člen
Zadeve regionalnega prostorskega planiranja so zadeve splošnega pomena
za SR Slovenijo.
3. člen
Regionalno prostorsko planiranje je sestavni del družbenega planiranja
in se opira na dolgoročna družbenoekonomska izhodišča in predvidevanja
ter na politične usmeritve.
Z regionalnim prostorskim planiranjem se ureja celotno območje republike.
Z regionalnim prostorskim planiranjem se lahko urejajo tudi posamezna
ožja območja, za katera tako določijo prizadete občine.
Regionalne prostorske plane oziroma njihove posamezne elemente je treba
trajno usklajevati z gospodarskim in družbenim razvojem.
27»
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4. člen

Urbanistični načrti in drugi prostorski načrti in programi morajo biti
v skladu z regionalnimi prostorskimi plani.
5. člen
Izvrševanje predpisov o regionalnem prostorskem planiranju nadzoruje
služba urbanistične inšpekcije v sodelovanju z ustreznimi drugimi inšpekcijami.
II. Regionalni prostorski plani
6. člen
Regionalni prostorski plani obvezno vsebujejo tele elemente:
1. družbenoekonomska izhodišča in smernice za gospodarjenje s prostorom, za urejanje prostora in za varovanje pokrajine;
2. -splošne zasnove ter način povezovanja s sistemi širših- območij za:
— osnovno prometno omrežje;
— osnovno energetsko omrežje;
—• osnovne vodnogospodarske ureditve;
3. okvirno namensko porazdelitev površin ter zavarovana območja in za
določeno namensko rabo rezervirana območja;
4. družbenoekonomsko utemeljitev - plana ; za predvideno gospodarjenje s
prostorom, za urejanje prostora in za. varovanje pokrajine.
7. člen
Republiški sekretariat za urbanizem organizira skupno z Zavodom SR Slovenije za planiranje izdelavo regionalnega prostorskega plana za območje
republike v skladu, s posebnim programom za izdelavo regionalnega prostorskega plana, v katerem se določijo nosilci naloge, obseg dela, rok dovršitve
dela ter financiranje. Program potrdi Skupščina SR Slovenije.
Regionalni prostorski plan iz tretjega odstavka 3. člena tega zakona organizira, pripravi in spremlja urbanistični zavod ali strokovna delovna organizacija, za katero se sporazumejo prizadete občinske skupščine.
Državni organi, delovne organizacije in druge organizacije morajo organizatorju izdelave regionalnega prostorskega plana na zahtevo dati podatke,
ki so potrebni za izdelavo regionalnega prostorskega plana, če z njimi razpolagajo. Če pomenijo zahtevani podatki državno, uradno ali poslovno tajnost,
jih organ oziroma organizacija, od katere se zahtevajo, ni dolžna dati, če za to
pristojni organ ne da dovoljenja.
8. člen
Osnutek regionalnega prostorskega plana se javno razgrne najmanj za
30 dni. Javna razgrnitev se objavi v uradnem glasilu.
Osnutek regionalnega prostorskega plana za območje republike javno razgrne Republiški sekretariat za urbanizem skupno z Zavodom SR Slovenije
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za planiranje, preden ga predloži Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije
v obravnavo.
Osnutek regionalnega prostorskega plana iz tretjega odstavka 3. člena
tega zakona javno razgrnejo za urbanizem pristojni sveti občinskih skupščin,
preden ga predložijo v obravnavo občinskim skupščinam.
Republiški sekretariat za urbanizem skrbi za to, da so regionalni prostorski
plani iz prejšnjega odstavka v skladu z regionalnimi prostorskimi plani republike.
9. člen
Regionalni prostorski plan za območje republike sprejme Skupščina SR
Slovenije.
Regionalni prostorski plan iz tretjega odstavka 3. člena tega zakona sporazumno sprejmejo prizadete občinske skupščine.
Na podlagi sprejetega regionalnega prostorskega plana določijo Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije oziroma občinske skupščine meje zavarovanih
in rezerviranih območij iz 3. točke 6. člena tega zakona ter režim za urejanje
in gospodarjenje na teh območjih.
10. člen
Ko začne veljati regionalni prostorski plan ali njegov posamezni element
(14. člen), ni dovoljena lokacija objektov in parcelacija zemljišč niti izdajanje
dovoljenj za graditev, če lokacija ali parcelacija oziroma graditev ni v skladu
s sprejetim planom oziroma z njegovim posameznim elementom.
11. člen
Regionalni prostorski plani se spremenijo in dopolnijo po postopku, ki je
predpisan za njihovo sprejetje.
III. Kazenske določbe
12. člen
Z denarno kaznijo do 100 000 dinarjev se kaznujejo za gospodarski pre' stopek delovna ali druga organizacija, ki izvaja gradbena dela na območju,
za katero je razglašena splošna prepoved graditve, ali ki izvaja parcelacijo
v nasprotju z regionalnim prostorskim planom ali z njegovim posameznim
elementom (10. člen).
Z denarno kaznijo do 10 000 dinarjev se kaznuje za gospodarski prestopek
delovna ali druga organizacija, ki ne da razpoložljivih podatkov za izdelavo
regionalnega prostorskega plana (tretji odstavek 7. člena).
Odgovorna oseba delovne ali druge organizacije se kaznuje za prestopek
iz prvega odstavka tega člena z denarno kaznijo do 3000 dinarjev, za prestopek
iz prejšnjega odstavka pa z denarno kaznijo do 500 dinarjev.
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13. člen

Posameznik, ki stori dejanje iz prvega odstavka prejšnjega člena se kaznuje
prekršek z denarno kaznijo do 500 dinarjev.
Če stori posameznik dejanje iz prejšnjega odstavka zaradi materialne koristi, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo do 10 000 dinarjev.
IV. Prehodne in končne določbe
14. člen
Dokler ne bo sprejet regionalni prostorski plan po določbe tega zakona,
lahko pristojna skupščina sprejme posamezne elemente regionalnega prostorskega plana iz 6. člena tega zakona.
15. člen
Republiški sekretariat za urbanizem sme sporazumno s prizadetimi občinskimi skupščinami s splošnim predpisom razglasi splošno prepoved graditve
na določenem prostoru za vse gradnje ali pa samo za določeno vrsto gradenj,
da se zagotovi izvajanje regionalnega prostorskega plana. Prepoved graditve
velja za čas, dokler pristojni organ ne sprejme regionalnega prostorskega plana
oziroma posameznega elementa regionalnega prostorskega plana, vendar prepoved ne sme trajati dalj kot štiri leta.
16. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je dolžan predložiti Skupščini SR Slovenije enkrat na leto poročilo o izvajanju programa za izdelavo regionalnega
prostorskega plana republike oziroma o tem, kako se izvajajo sprejeti regionalni prostorski plani. Poročilo se pošlje tudi občinskim skupščinam.
17. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.
OBRAZLOŽITEV
Predlog zakona omejuje regionalno planiranje na njegov regionalni prostorski del glede na to, da bi v sedanjih razmerah bilo preobsežno obravnavati
kompleksno regionalno planiranje, kot ga obravnava sodobna literatura in
kot ga uvajajo v nekaterih bolj razvitih deželah. Raziskovanje prostorskih možnosti, dopolnjeno s sistemom družbenega planiranj a, daje zaenkrat zadostno
podlago za prognoze prostorskega urejanja in razvoja, predvsem infrastrukture
in razvoja naselij.
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Predlog zakona določa, da se regionalno prostorsko planiranje izvaja z
regionalnimi prostorskimi plani, ki se izdelujejo za območje republike ter za
ožja območja, za katera tako sporazumno določijo prizadete občine, lahko pa
tudi s posameznimi elementi regionalnih prostorskih planov.
Urbanistični načrti in drugi prostorski načrti (npr. vodnogospodarske osnove)
morajo biti v skladu z regionalnim prostorskim planom, brž ko je ta sprejet.
Regionalni prostorski plan vsebuje elemente, ki zadevajo rešitev makrolokacije infrastrukturnih objektov, okvirno namensko razdelitev površin za gospodarske in druge potrebe, zavarovana območja in za določeni namen rezervirana območja ter smernice za prostorsko organizacijo območja, za katero se
plan sprejema.
Čeprav določa predlog zakona natanko vsebino regionalnega prostorskega
plana, omogoča, da regionalni prostorski plan vsebuje lahko tudi le posamezne
elemente (npr. aktualne hitre ceste v Sloveniji). Izdelava regionalnega prostorskega plana republike bo potekala več let, zato je treba odpirati možnosti,
ki jih v tem procesu daje planiranje posameznih elementov. Taka rešitev ne
pomeni nevarnosti, da bi posamezni elementi regionalnega prostorskega plana
postali vodilo za druge, kasneje planirane elemente regionalnega prostorskega
plana, ker je treba tudi take posamezne elemente trajno usklajevati z gospodarskim in družbenim razvojem. Poleg tega pa predlog zakona. uvršča takšne
parcialne plane v prehodne določbe in s tem izrecno poudarja, da jih je šteti
za prehodne rešitve v procesu izdelave regionalnega prostorskega plana.
Regionalni prostorski plan za ožje območje, ki ga določijo občine, pripravlja urbanistični zavod ali strokovna delovna organizacija, ki jo sporazumno
določijo prizadete občinske skupščine, medtem ko izdelavo regionalnega pro*storskega plana za republiko oziroma za območje, določeno za poseben namen,
organizira republiški sekretariat za urbanizem skupno z Zavodom SRS za planiranje, in sicer v skladu s posebnim programom za izdelavo regionalnega
prostorskega plana. V programu za izdelavo regionalnega prostorskega plana,
ki ga potrdi Skupščina SRS, se določijo nosilci naloge, obseg dela, rok dovršitve
dela ter viri in način financiranja.
Vsak osnutek regionalnega prostorskega plana se javno razgrne najmanj
za 30 dni, njegova razgrnitev pa objavi v uradnem glasilu. S tem se zagotavlja
javna obravnava regionalnih prostorskih planov in možnost, da prizadete
organizacije in občani vplivajo s svojimi stališči pri sprejemanju plana. Republiški sekretariat za urbanizem pa skrbi za to, da so medobčinski regionalni
plani v skladu z regionalnimi prostorskimi plani republike.
Za čas izdelave regionalnega prostorskega plana sme republiški sekretariat
za urbanizem v sporazumu s prizadetimi občinskimi skupščinami razglasiti
splošno prepoved graditve, ki pa ne sme biti daljša od 4 let.
Regionalni prostorski plan za ožja območja sporazumno sprejemajo prizadete občine, regionalni prostorski plan republike ali regionalni prostorski
plan za območje, določeno za poseben namen, pa Skupščina SR Slovenije.,
Zakon nalaga Izvršnemu svetu dolžnost, da vsako leto predloži Skupščini
SRS poročilo o izvajanju programa za izvajanje regionalnega prostorskega plana
republike oziroma za območje, določeno za poseben namen, ter poročilo o tem,,
kako se izvajajo regionalni prostorski plani v republiki. To poročilo pa mora
poslati tudi občinskim skupščinam, da se jim tako omogoči vpogled v problematiko regionalnega prostorskega planiranja.
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Tako obrazložena izhodišča za regionalno prostorsko planiranje v Sloveniji
upoštevajo realne kadrovske organizacije in materialne zmogljivosti republike
ter zagotavljajo regionalno prostorsko planiranje najbolj pomembnih republiških in medrepubliških objektov infrastrukture oziroma najbolj izpostavljenih
območij v republiki, kot so turistična, rekreacijska in druga zavarovana
območja.
POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
24. marca 1967 obravnavala predlog zakona o regionalnem prostorskem planiranju, vključno z amandmaji, ki sta jih na svoji seji dne 16. marca 1967
podala odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve republiškega zbora ter začasni odbor za proučitev problematike komunalnih služb
Organizacij sko-političnega zbora.
V splošni obravnavi je komisija razpravljala predvsem o razmerju regionalnega načrtovanja do sistema družbenega planiranja, o vprašanju pravne
narave splošnih aktov regionalnega planiranja ter o razmerju regionalnih načrtov do splošnih aktov urbanističnega planiranja, obsežnih v predlogu zakona
o urbanističnem planiranju. Od rešitve navedenih vprašanj je namreč odvisna
presoja o pravilnosti predlagane zakonske ureditve v razmerju do naše ustavne
ureditve in pravnega sistema.
Glede prvega vprašanja je komisija mnenja, da je regionalno načrtovanje
sestavni del družbenega planiranja v širšem smislu oziroma ena izmed njegovih
temeljnih oblik. Družbeno planiranje v smislu 26. člena ustave SFRJ, ki se
več ne omejuje na načrtovanje gospodarskega razvoja, ampak zajema druž.beni razvoj družbeno-politične skupnosti tudi na drugih področjih, mora imeti
svoje osnove, hkrati pa dobiti svojo realizacijo — med drugim — v regionalnem planiranju. Za razliko od družbenega plana, ki po svojem značaju ni
splošni normativni akt in zato tudi ni podvržen režimu ustavno-sodne kontrole,
je po mnenju komisije regionalni plan instrument za izvajanje družbenega
planiranja v širšem smislu, in sicer za področje infrastrukture. Zato ima regionalni plan značaj splošnega normativnega akta in se kot takšen vključuje v
pravni sistem, se pravi tudi v naš splošni ustavni režim, ki velja za predpise
in za razmerja med njimi. Iz tega vidika je treba presojati tudi vprašanje razmerja med regionalnimi plani oziroma splošnimi akti, s katerimi se določajo
njegovi posamezni elementi na eni strani ter splošnimi akti urbanističnega
planiranja na drugi strani, kar je bilo v komisiji predmet razprave pri obravnavanju predloga zakona o urbanističnem planiranju. — Komisija je mnenja,
da je z njenimi navedenimi ugotovitvami in pravnimi stališči koncept predloga
zakona o regionalnem planiranju tako v načelu kot v svojih temeljnih rešitvah
v skladu s pravnim sistemom oziroma, da se vanj pravilno vključuje.
S tem v zvezi je bilo v splošni razpravi o predlogu zakona posebej obravnavano vprašanje vloge republiškega upravnega organa za področje urbanizma
pri usklajevanju regionalnih prostorskih planov oziroma njegovih posameznih
elementov z republiškim regionalnim planom oziroma njegovimi elementi. V
določbi 2. člena predloga zakona so zadeve regionalnega planiranja razglašene
za zadeve splošnega družbenega pomena, kar je glede na njihovo naravo, po
mnenju komisije, povsem pravilno. V zadevah, ki so z zakonom določene kot
zadeve splošnega pomena za republiko, ima po ustavi SR Slovenije republiški

Priloge

425

upravni organ pravico, da v skladu z zakonom opravlja nadzorstvo nad delom
občinskih upravnih organov, nadalje, da izdaja tem organom obvezno navodilo,
in, končno, da lahko .zadrži izvršitev njihovih aktov, ki so izdani izven upravnega postopka (131. člen). Splošne pravice in dolžnosti organov republiške
uprave v razmerju do občinskih upravnih organov so določene v 68. in si. členih
zakona o republiški upravi v SR Sloveniji (Ur. 1. SRS, št. 14/65); temelje na
medsebojnem sodelovanju ter medsebojni strokovni pomoči. Po mnenju kormisije mora tudi skrb za to, da so regionalni prostorski plani za ožje območje
v skladu z republiškim regionalnim planom, ki se v predlogu zakona nalaga
republiškemu sekretariatu za urbanizem (8. člen), ostati v navedenih okvirih
splošnih in posebnih pravic oziroma dolžnosti republiških upravnih organov.
Se pravi, za primer, ko bi sel v pripravi omenjenih regionalnih planov ali v
že sprejetih planih pokazalo neskladje, republiški sekretariat ne bi mogel v
izvajanju svoje skrbi za njihovo skladnost intervenirati s svojimi splošnimi
ali posebnimi pravnimi akti, ki bi to neskladnost odpravljali. Ker so regionalni
plani, po mnenju komisije, splošni normativni akti, so podvrženi ustavnosodni
kontroli in se neskladnost med njimi odpravlja po tej poti. Skrb republiškega
sekretariata za urbanizem, ki se mu z zakonom nalaga v določbi 10. člena, se
mora torej omejiti na skrb za njihovo usklajevanje, kar pomeni, da bo ta
organ opozarjal prizadete drugd organe na neskladnost, jim nudil strokovno
pomoč pri njenem odpravljanju itd. Da bi takšen smisel omenjene zakonske
določbe prišel dovolj jasno do veljave, bo treba besedilo te določbe modificirati.
Končno je bilo v splošni razpravi postavljeno vprašanje, ali je mogoče
z republiškim zakonom prepovedati parcelacijo zemljišč z momentom, ko prične
veljati regionalni plan oziroma njegov posamezni element (kot je to predvideno v 10. členu zakonskega predloga). Parcelacija zemljišč namreč predstavlja
pomemben element v zvezi s prometom zemljišč, katerega urejanje spada kot
materija s področja lastninskih odnosov v področje popolne zvezne zakonodaje
(1. točka 161. člena ustave SFRJ). Komisija je bila mnenja, da je materija o
prometu zemljišč sicer res predmet popolne zvezne zakonodaje, ter je hkrati
ugotovila, da je ta materija z zveznimi zakoni tudi urejena. Toda, po sodbi
komisije, obstoječa zvezna zakonodaja ne ureja specifičnega vprašanja prometa
z zemljišči v primerih, ko se z regionalnim planom vzpostavlja in mora vzpostaviti poseben režim na ustreznem teritorialnem območju, da bi se regionalni
plan kot splošen akt normativnega značaja lahko izvedel. Zveznih predpisov
o regionalnem planiranju nimamo. S tem v zvezi meni komisija, da se s predlogom republiškega zakona v omenjenem delu urejajo odnosi, ki sicer spadajo
v zvezno zakonodajno pristojnost, ki pa jih po ustavi SFRJ (119. člen) lahko
kot posebno vprašanje regulira republika s svojim zakonom, dokler zveznega
zakona ni. Zato prepoved parcelacije zemljišč v zvezi z realizacijo regionalnega
plana, kot je določena v predlogu zakona, ne predstavlja poseg v zvezno zakonodajno sfero. Ce bi zvezni zakon to materijo pozneje uredil oziroma jo reguliral drugače, bo treba republiški zakon uskladiti z zveznim zakonom.
V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je komisija k posameznim njegovim določbam predlagala naslednje spremembe in dopolnitve:
K 1. členu: V prvi vrsti se med besedi »za« in »gospodarski« vstavita
besedi »načrten«.
Sprememba oziroma dopolnitev besedila je potrebna v zvezi za zgoraj
navedenimi ugotovitvami glede razmerja med splošnim družbenim in regionalnim planiranjem.
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K 7. členu : Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovna delovna organizacija, za katero se sporazumejo prizadete občinske skupščine, organizira pripravo regionalnega prostorskega plana iz tretjega
odstavka 3. člena tega zakona in spremlja izvajanje tega plana.«
Sprememba je redakcijskega značaja in je potrebna zaradi jasnosti.
K 8. členu : Besedilo zadnjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Republiški sekretariat za urbanizem skrbi za usklajevanje regionalnih
prostorskih planov , iz prejšnjega odstavka z regionalnimi prostorskimi plani
republike.«
Sprememba je v zvezi z ugotovitvijo komisije v načelni razpravi o vlogi
republiškega upravnega organa za področje urbanizma pri usklajevanju regionalnih prostorskih planov oziroma njihovih posameznih elementov z republiškim regionalnim planom oziroma njegovimi elementi.
K 9. členu : Zaključno besedilo v zadnjem odstavku: »režim za urejanje
in gospodarjenje na teh območjih« se nadomesti z besedilom »izvajanje režima
za urejanje in gospodarjenje na teh območjih v skladu z načeli, določenimi
v regionalnem prostorskem planu«.
Izvršni svet oziroma občinska skupščina po mnenju komisije ne bi mogla
neposredno in samostojno določati režima za urejanje in gospodarjenje na
zavarovanih in rezerviranih območjih, ampak bi moral biti ta režim v osnovi
fiksiran v samem regionalnem planu (1. in 4. točka 6. člena zakonskega predloga). Zato bi bilo možno Izvršnemu svetu in občinski skupščini prepustiti
v tej zvezi le pravico, da v skladu z regionalnim prostorskim planom podrobneje določi način izvajanja režima za urejanje in gospodarjenje na zavarovanih
in rezerviranih območjih.
K 12. členu : V četrti vrsti prvega odstavka se za besedilom »splošna
prepoved graditve« vstavi besedilo »(15. člen)«.
Dopolnitev je redakcijskega značaja in je potrebna zaradi jasnosti določbe.
K 15. členu : Začetek besedila se spremeni tako, da se glasi:
a) »Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sme po zaslišanju prizadetih
občinskih skupščin s splošnim predpisom .. .«
b) v sedmi vrsti se pred besedi »posameznega eleimenta« vstavi beseda
»ustreznega«.
Splošna prepoved graditve, ki lahko zajame zelo široko območje, predstavlja tako bistveno poseganje v pravice občanov ter delovnih in drugih
organizacij, da po mnenju komisije ne bi mogel o njej odločati upravni organ.
Taka pristojnost upravnega organa bi ne bila v skladu z načelom 57. člena
zakona o republiški upravi SR Slovenije (Ur. 1. SRS, št. 14/65), po kateri se
s predpisom upravnega organa ne morejo uvajati za občane ter delovne in
druge organizacije pravice in tudi ne nalagati obveznosti. Pravico do razglasitve splošne prepovedi graditve po 15. členu zakonskega predloga pa bi
lahko imel Izvršni svet, če ga za to pooblasti zakon.
Glede na to je komisija predlagala, da se za izdajo splošnega predpisa
o prepovedi graditve po 15. členu zakonskega predloga pooblasti Izvršni svet,
ki bi pred izdajo takega predpisa moral zaslišati prizadete občinske skupščine.
Dopolnitev v zadnjem delu besedila 15. člena je potrebna zaradi jasnosti
in preciznosti določbe. Prenehanje prepovedi graditve se namreč lahko veže
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le na sprejem ustreznega posameznega elementa regionalnega prostorskega
plana, nikakor pa ne na sprejem kateregakoli elementa, kakor bi se dalo
razlagati v tem smislu premalo precizno prvotno besedilo.
Predstavnik Izvršnega sveta si jej pridržal izjavo o amandmaju komisije
k 15. členu zakonskega predloga pod a), medtem ko je druge predlagane amandmaje sprejel in so tako postali sestavni del zakonskega predloga.
Zakonodajno-pravna komisija Skupščina SR Slovenije meni, da je predlog
zakona s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v skladu z ustavo in
s pravnim sistemom.
5t.: 350-13/67
Ljubljana, 24. 3. 1967
Odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve Republiškega zbora in začasni odbor za proučitev problematike komunalnih služb
Organizacijsko-političnega zbora, sta na skupni seji, dne 16. 3. 1967, obravnar
vala predlog zakona o regionalnem prostorskem planiranju, ki ga je v obravnavo in sklepanje predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
V načelni razpravi sta odbora ugotovila, da je v sedanjem, stanju gospodarstvo že doseglo tisto stopnjo, ko ekonomski in socialni razvoj postajata
vsebolj dinamična in so zahteve, glede prostora vedno večje. Razpoložljivi
aktivni gospodarski prostor se zaradi hitrega razvoja naglo zmanjšuje in je
njegova racionalna izraba za potrebe bodočega prometa, energetike, urbanizacije, industrije, kmetijstva, gozdarstva, turizma itd. nujna. Gospodarska
reforma in njene posledice zahtevajo realno vrednotenje prostora in ustrezno
družbeno intervencijo oziroma njegovo ureditev. Odbora sta zato soglasno
sklenila, da je sprejem zakona o regionalnem prostorskem planiranju potreben,
da se doseže rešitev makrolokacije infrastrukturnih objektov, da se namensko
razdele površine za gospodarske in druge potrebe in da se določijo zavarovana
območja, za določen namen rezervirana območja in smernice za prostorsko
organizacijo območij, kjer se bodo plani sprejemali.
Regionalno prostorsko planiranje se bo izvajalo z regionalnimi prostorskimi plani, ki se bodo izdelali za območje republike ter za ožja območja, ali
pa tudi samo parcialno za posamezne elemente regionalnega prostorskega plana
republike.
Dosedanja ureditev ni omogočala smotrne porazdelitve prostora, sinhronizacije dolgoročniji programov infrastrukturnih objektov, ni zavarovala potencialnih zemljišč sposobnih za turizem, rekreacijo in izgradnjo velike industrije ter za urbanizacijo. Zaradi neurejenega prostorskega planiranja nastaja
družbi nepopravljiva škoda, zaradi česar je potrebna takojšnja uvedba regionalnega prostorskega planiranja, ki ga kot izredno pomemben planski instrument
predvideva tudi ustava.
Predlog zakona predvideva obvezno izdelavo regionalnega prostorskega
plana republike, prepušča pa občinskim skupščinam, da sporazumno izdelajo
svoje regionalne prostorske plane za ožja področja. V razpravi je bilo poudarjeno, da zakon zagotavlja usklajevano delo tako pri kompleksnem kot pri parcialnem prostorskem planiranju in da bo republika tudi s svojimi sredstvi
sodelovala pri izdelavi regionalnih planov za tista območja, ki so žalijo posebnega pomena.
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Sistem regionalnega prostorskega planiranja, ki- ga predvideva predlog
zakona je bil ocenjen kot realističen spričo velikega časovnega zaostanka pri
tem delu, kadrovskih zmogljivosti in finančnih sredstev. Izbrani sistem, ki
v celoti ne obravnava vseh elementov regionalnega planiranja,. vendarle omogoča vključevanje republiškega prostora v zvezne infrastrukturne objekte in
investicijske odločitve, prav tako pa tudi omogoča povezavo z gospodarskim
prostorom sosednjih dežel, in s tem vključevanje v mednarodne integracijske
procese.
Organizacija regionalnega prostorskega plana republike je poverjena republiškemu sekretariatu za urbanizem in zavodu za gospodarsko planiranje
SRS, ki sta dolžna predložiti Skupščini SRS operativni program za izdelavo
regionalnega prostorskega plana republike, oziroma posameznih pomembnejših
območij. S tem operativnim programom bodo določene institucije, kil bodo
prevzele ustrezne naloge. Spričo dejstva, da se šele uvaja regionalno prostorsko planiranje, sta odbora podprla stališče predlagatelja, da bi bilo- preuranjeno
z zakonom določiti tisto organizacijo, ki bi bila zadolžena za regionalno prostorsko planiranje. Poudarjeno je bilo, da bo v teku nastajanja regionalnega
prostorskega plana sam proces nakazal najustreznejšo organizacijsko rešitev.
V tem času pa bosta omenjene naloge prevzela oba republiška upravna organa.
Iz široke javne razprave (odbor ža urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in
komunalne zadeve je organiziral posebno posvetovanje strokovnih organizacij;
bazenski sestanki s predsedniki občinskih skupščin in upravnimi organi občinskih skupščin in posvetovanja s strokovnimi institucijami, ki jih je organiziral
predlagatelj; o zakonskem predlogu je razpravljal ekonomski svet SRS) izhaja
nujna potreba, da se zakon sprejme. Nekatere občinske skupščine so žei pričele
z izdelavo regionalnih prostorskih planov (za obmorsko območje, za mariborski
bazen, za koroško subregijo in za območje bivšega okraja Ljubljana). Neenotni in neusklajeni koncepti pri takem planiranju pa ne zagotavljajo, da
bi bil s takimi plani zagotovljen smoter regionalnega prostorskega planiranja.
Odbora sta poudarila potrebo, da predlagatelj čimprej predloži predlog
zakona o varstvu narave, ki je tudi pomemben element regionalnega prostorskega planiranja in ker bo šele s tem zakonom pravno urejena prostorska
problematika v celoti.
V podrobni obravnavi sta odbora sprejela naslednje pripombe in dopolnitve k zakonskemu predlogu:
K 3. č 1 en u : Crta se besedilo v prvem odstavku: »družbenoekonomska
izhodišča in predvidevanja ter na politične usmeritve« in se nadomesti z besedilom: »družbeno-politična in ekonomska izhodišča in predvidevanja«.
Sprememba je v glavnem redakcijskega značaja, sicer pa se bolj poudari
obveznost upoštevanja družbeno-političnih in ekonomskih izhodišč ter predvidevanj .
Četrti odstavek se črta. Besedilo tega odstavka postane prvi odstavek
11. člena.
Po svoji vsebini spada besedilo četrtega odstavka v 11. člen, ki obravnava
regionalni prostorski plan oziroma njegovo vsebino in postopek za sprejem
in spremembe in ne med splošne določbe.
K 6. členu : Besedilo 3. točke se spremeni tako, da se glasi: »namensko
porazdelitev površin po osnovnih kategorijah (za kmetijstvo, gozdarstvo, turizem, stanovanjsko graditev, promet in infrastrukturo) ter zavarovana območja
in za določeno namensko rabo rezervirana območja;«.
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Besedilo zakona naj konkretizira namensko porazdelitev površin, sprememba zato določa, osnovne kategorije, ki jih mora regionalni prostorski plan
obvezno obravnavati.
K 7. členu: V četrti vrsti prvega odstavka se za besedo »določijo« vnese
novo besedilo': »območja š posebnim namenom«1.
Republika ni zadolžena samo za izdelavo republiškega regionalnega plana,
temveč tudi za prostorske plane območij, ki imajo za republiko poseben pomen.
V drugem odstavku v drugi vrsti se črtajo besede »urbanistični zavodi ali«.
Regionalne prostorske plane izdelujejo strokovne delovne organizacije in
zato ni potrebno posebej poudariti urbanističnih zavodov.
K 8. členu: Besedilo prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Osnutek regionalnega prostorskega plana ah njegovega posameznega elementa se da v javno razpravo in se javno razgrne najmanj za 30 dni. Javna
razgrnitev in način javne razprave se objavita v uradnem glasilu.«
Predlagano besedilo onemogoča sprejem posameznih elementov oziroma
parcialnih rešitev pred sprejemom celotnega regionalnega plana. Sprejem po>sameznih elementov regionalnega plana pa bo omogočil potrebne prehodne
rešitve do dokončnega sprejema vsega plana. Regionalni prostorski plani,
oziroma njihovi posamezni elementi so za gospodarsko in družbeno življenje
tako pomembni, da je potrebno o njih javno razpravljati, pri čemer pa ne zadostuje zgolj javna razgrnitev.
V drugem odstavku se med besedi »republike javno« vstavi besedilo; »za
območje s posebnim namenom ah za posamezne elemente regionalnega prostorskega plana za območje republike ...«
Sprememba je potrebna zaradi spremembe besedila v prvem odstavku.
K 9. členu: V prvem odstavku se v prvi vrsti med besedi »republike
sprejme« vstavi besedilo: »za območje s posebnim namenom ah za posamezne
elemente zg. območje republike«.
Dopolnitev besedila je potrebna zaradi sprememb v 8. členu zakonskega
predloga.
K 11. členu: Četrti odstavek 3. člena zakonskega predloga postane
prvi odstavek tega člena. Sedanje besedilo tega člena postane drugi odstavek.
Obrazložitev je podana k 3. členu.
K 16. členu: V prvi in "drugi vrsti se črtajo besede »je dolžan predložiti« ter nadomestijo1 z besedo »predloži«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami oziroma
dopolnitvami strinjal in jih sprejel ter so tako postali sestavni del zakonskega
predloga.
Odbora predlagata Republiškemu in Organizacijsko-političnemu zboru, da
predlog zakona o regionalnem prostorskem planiranju sprejmeta s spremembami in dopolnitvami, kot sta jih sprejela odbora.
Odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve Republiškega zbora je za svojega poročevalca določil Milana Kristana, začasni
odbor za proučitev problematike komunalnih služb pa je določil za poročevalca
poslanca Marijo inž. Zupančič-Vičarjevo.
St.: 350-13/67
Ljubljana, 16. 3. 1967
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Odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve Republiškega zbora — poročilo z dne 14. 4. 1967, št. 350-13/67.
PREDLOG ZAKONA
o urbanističnem planiranju
I. Splošne določbe
1. člen
Urejanje, graditev, rekonstrukcija in asanacija naselij, komunalno opremljanje naselij ter varstvo družbenih prostorskih koristi se izvaja v skladu z
urbanističnim programom in urbanističnimi načrti.
2. člen
Zadeve urbanističnega urejanja so zadeve splošnega pomena za SR Slovenijo.
3. člen
Urbanistično planiranje izvaja občina z urbanističnim programom, z urbanističnimi in zazidalnimi načrt ter z urbanističnim redom.
4. člen
Urbanistični program in urbanstični načrti se izdelajo za dobo, ki jo določi
občinska skupščina.
Sprejeti urbanistični program in sprejete urbanistične načrte mora občinska skupščina po potrebi, najmanj pa vsakih pet let pregledati in uskladiti
s spremenjenimi gospodarskimi razmerami in z drugimi splošnimi družbenimi
potrebami in koristmi.
II.

Vsebina urbanističnega programa, urbanističnega
načrta, zazidalnega načrta in urbanističnega reda
5. člen

Urbanistični program je podlaga za izdelavo urbanističnih načrtov oziroma
zazidalnih načrtov in za pripravo urbanističnega reda.
Urbanistični program se izdela za celotno območje občine.
Urbanistični program vsebuje dokumentacijo o družbenem in ekonomskem
razvoju mest in naselij v občini, funkcijo in zmogljivost mest in naselij, upoštevajoč elemente regionalnega prostorskega plana, ter tole obvezno grafično
dokumentacijo:
1. osnove za vodnogospodarske ureditve;
2. osnove prometnega omrežja;
3. osnove energetskega omrežja;
4. namensko porazdelitev površin s prikazom zavarovanih območij.
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6. člen
Urbanistični načrt se izdeluje za območje mesta ali naselja in za njegovo
okolico, ki je neposredno podrejena stanovanjskim, komunalnim in drugim
urbanskim razmeram obravnavanega mesta ali naselja (ureditveno območje).
Zazidalni načrti se izdelujejo za mesto ali za njegova posamezna območja,
za naselja in za posamezna območja zunaj naselij, določena za posebne namene.
Urbanistični red se izdeluje za naselja in območja, ki niso zajeta z urbanističnim načrtom ali z zazidalnim načrtom.
Za območje, določeno za posebne namene, se po tem zakonu šteje območje
zunaj mesta ali naselja, ki je namenjeno za turizem in rekreacijo, ter območje,
ki je s posebnim predpisom ali z drugim urbanističnim programom razglašeno
za zavarovano1 ali določeno za druge posebne namene.
7. člen
Občinska skupščina določi z urbanističnim programom sili s posebnim
predpisom:
— mesta, naselja in druga območja, za katera se izdelajo urbanistični
načrt in zazidalni načrti;
— naselja ali posamezna območja, za katera se izdelujejo samo zazidalni
načrti;
— naselja ali območja, ki se urejajo po urbanističnem redu.
8. člen
Urbanistični načrt določa podrobnejše ekonomsko-tehnične in arhitektonske osnove za izdelavo zazidalnih načrtov.
Urbanistični načrt obvezno obsega tele dokumente:
1. geodetski načrt obstoječega stanja;
2. načrt namenske izrabe površin (coning) z lokacijo družbeno pomembnejših objektov ter s prikazom zavarovanih območij in kulturnih spomenikov;
3. načrt osnovnega prometnega omrežja;
4. načrt osnovnega omrežja komunalnih objektov in naprav;
5. načrt osnovnih rešitev vodnogospodarskih ureditev;
6. zbirno karto za načrte iz 1. do 5. točke tega odstavka;
7. urbanistične ureditve in oblikovalne zasnove;
8. ekonomsko-tehnično poročilo z obrazložitvijo in z opisom etapne realizacije;
9. pravilnik za izvajanje urbanističnega načrta.
9. člen
Zazidalni načrt je podlaga za izdelavo lokacijske dokumentacije in za izdajanje lokacijskih dovoljenj.
Zazidalni načrt sestoji iz programskega in arhitektonskega dela in se izdeluje za območja, ki se bodo izgrajevala aH rekonstruirala kot celota.
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Programski del zazidalnega načrta vsebuje analizo urbanskih funkcij naselja ali dela naselja oziroma območja, določenega za poseben namen, ter
osnove za ureditev in izrabo zemljišč ter za graditev objektov ali skupim
objektov.
Arhitektonsko-tehnični del zazidalnega načrta vsebuje arhitektonsko in
izvedbeno dokumentacijo za realizacijo zazidalne zasnove, načrt parcelacije
zemljišč, načrte komunalnih naprav, pravilnik za izvajanje zazidalnega načrta
in ekonomsko-tehnično poročilo.
10. člen
Urbanistični red predpiše občinska skupščina.
Z urbanističnim redom se določijo način urejanja in asanacije naselij, namenska uporaba zemljišč, komunalno opremljanje zemljišč, pogoji za graditev
objektov, zlasti glede njihove lege, funkcije, višine in oblikovanja, velikost
stavbnih zemljišč in dugi pogoji, ki jih mora investitor izpolniti v zvezi
z graditvijo objektov ali z drugimi posegi, ki vplivajo na spremembo prostora.
Pri določanju namenske uporabe zemljišč je treba gledati na to, da se za
zemljišča, namenjena za graditev, uporabljajo kmetijska zemljišča manjše
proizvodne vrednosti.
III. Izdelava in sprejetje urbanističnega programa,
urbanističnega nacrta in zazidalnega načrta
11. člen
Urbanistični program pripravi zavod za urbanizem oziroma ustrezna organizacija, ki jo za to pooblasti občinska skupščina. Urbanistični program se pripravi ob sodelovanju krajevnih skupnosti, družbeno-političnih in strokovnih
organizacij, delovnih skupnosti ter državnih organov.
Državni organi, delovne organizacije in druge organizacije morajo na
zahtevo dati podatke, ki so potrebni za izdelavo urbanističnega programa, če
z njimi razpolagajo. Ce pomenijo zahtevani podatki državno, uradno ali poslovno tajnost, jih organ oziroma organizacija, od katere se zahtevajo, ni dolžna
dati, če za to pristojni organ ne da dovoljenja.
12. člen
Osnutek urbanističnega programa obravnava pristojni svet občinske skupščine in ga javno razgrne najmanj za 30 dni. Javna razgrnitev osnutka ter rok
za pripombe se objavita v uradnem glasilu.
Pristojni svet občinske skupščine pošlje osnutek urbanističnega programa
hkrati z objavo republiškemu sekretarju za urbanizem.
Republiški sekretariat za urbanizem skrbi za to, da je urbanistični program
v skladu z regionalnim prostorskim planom ali z njegovimi posameznimi
elementi.
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13. člen
Po preteku roka iz prvega odstavka prejšnjega člena obravnava pristojni
svet občinske skupščine pripombe in predloge občanov, organizacij in organov
ter s svojim obrazloženim mnenjem predloži osnutek urbanističnega programa
občinski skupščini.
Občinska skupščina sprejme urbanistični program z odlokom.
14. člen
Za izdelavo in sprejetje urbanističnih načrtov in zazidalnih načrtov se
ustrezno uporabljajo določbe 11. do 13. člena tega zakona, razen glede izvedbene dokumentacije (četrti odstavek 9. člena).
Zazidalne načrte lahko izdelujejo zavodi za urbanizem in organizacije, ki
so registrirane za izdelovanje take dokumentacije.
Zazidalni načrt lahko s privolitvijo pristojnega sveta občinske skupščine
naroči tudi delovna organizacija, krajevna skupnost ali skupina občanov.
Zazidalni načrti se pošljejo republiškemu sekretariatu za urbanizem samo
na njegovo izrecno zahtevo.
15. člen
Sprejeti urbanistični program, urbanistični načrt in zazidalni načrti morajo
biti pri upravnem organu občinske skupščine, k je pristojen za urbanizem,
stalno na vpogled občanom, organom in organizacijam.
En izvod vsakega sprejetega urbanističnega programa, urbanističnega
načrta ali zazidalnega načrta se pošlje republiškemu urbanističnemu inšpektoratu.
16. člen
Urbanistični program, urbanistični načrt in zazidalni načrt se spremenijo
in dopolnijo po postopku, ki je predpisan v 11. do 14. členu tega zakona.
Za urbanizem pristojni svet občinske skupščine lahko dovoli manjše odmike od sprejetega urbanističnega programa, urbanističnega načrta in zazidalnega načrta glede posameznih objektov in komunalnih naprav. Za take
odmike je potrebno soglasje občinske skupščine.
Za manjše odmike po prejšnjem odstavku se ne štejejo spremembe namembnosti zazidave, bistvene spremembe gabarita in spremembe prometnih
razmer na cestnem prometnem omrežju. Za spremembe gabarita v naselju ali
delu naselja, ki je razglašeno za zavarovano naselje, ali za spremembe gabarita
na objektu, ki je kulturni spomenik, je potrebno poprejšnje soglasje pristojnega zavoda za spomeniško varstvo.
Določbe prejšnjih odstavkov ne veljajo za spremembo in dopolnitev zazidalnega načrta v primerih iz 34. člena tega zakona.
17. člen
Občinska skupščina lahko z odlokom razglasi splošno prepoved graditve
ter prepoved parcelacije zemljišča na območjih, za katera se predvideva izdelava zazidalnega načrta.
28
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Gradbeni objekti na zemljiščih iz prejšnjega odstavka se smejo prezidavati in obnavljati z dovoljenjem za urbanizem pristojnega upravnega organa
(prvi odstavek 18. člena).
IV. Lokacij a
18. člen
Za graditev objektov mora pridobiti investitor lokacijsko dovoljenje po
določbah tega zakona.
Za graditev družinskih. stanovanjskih hiš z največ dvema-stanovanjema,
kmečkih gospodarskih poslopij in pomožnih poslopij v naseljih oziroma na
območjih, za katera je izdelan samo urbanistični red, se ugotavljajo oziroma
določajo lokacijski pogoji in zahteve neposredno v postopku za izdajo gradbenega . dovoljenja.
Občinska skupščina lahko predpiše, da mora investitor pridobiti lokacijsko
dovoljenje tudi za graditev objektov iz prejšnjega odstavka v določenih naseljih in območjih.
19. člen
Občinska skupščina lahko predpiše, da je v mestu ali naselju oziroma
v posameznem delu mesta ali naselja ter na posameznem območju, določenem
za posebne namene, za katero se izdelujejo urbanistični načrti ali zazidalni
načrti, potrebno lokacijsko dovoljenje ne samo za graditev, temveč tudi za
druge posege, ki vplivajo na spremembo prostora.
Za posege, ki vplivajo na spremembo prostora po prejšnjem odstavku,
se štejejo zlasti:
-—• nasipavanje zemljišča na višino, ki presega raven sosednjih zemljišč
ali stavb ter javnih komunikacij in komunalnih naprav;
— odkopavanje zemljišča do globine, ki je nižja od ravni sosednjih zemljišč ali stavb ter javnih komunikacij in komunalnih naprav;
— zasaditev in krčenje javnih parkov, drevoredov in podobno;
— odstranitev obstoječih objektov in naprav.
20. člen
Lokacijsko dovoljenje ni potrebno:
— za tekoča vzdrževalna dela na obstoječih objektih;
— za adaptacije, s katerimi se ne spreminjajo zunanjost, velikost ali namen obstoječih objektov;
— za postavitev začasnih objektov in naprav pri prireditvah, proslavah
in podobno;
— za graditev pomožnih objektov, kot so drvarnice, čebelnjaki, kurniki in
drugi pomožni objekti, ki se uporabljajo za potrebe posameznega občana in
njegove družine. Garaže za motorna vozila se ne štejejo za pomožne objekte.
Kateri objekti, se štejejo za pomožne objekte po zadnji alinei prejšnjega
odstavka, predpiše občinska skupščina.
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Občinska skupščina l,ahko tudi predpiše, da je investitor, ki opravlja
dela ali gradi začasen ali pomožen objekt iz prvega odstavka tega člena v
mestu, naselju oziroma območju, ki se ureja z urbanističnim ali z zazidalnim
načrtom (prva in druga alinea 7. člena), ali v posameznem delu mesta, naselja
oziroma na delu takega območja, dolžan nameravana dela ali graditev priglasiti pristojnemu občinskemu organu.
21. člen
Za graditev objektov ter za druge posege, ki vplivajo na spremembo prostora, v neposredni bližini objekta, ki je registriran kot kulturni spomenik,
je ne glede na to, ali se za graditev oziroma za poseg v prostor zahteva lokacijsko
dovoljenje oziroma lokacijska priglasitev ali ne, potrebno poprejšnje soglasje
pristojnega zavoda za spomeniško varstvo.
22. člen
Lokacijsko dovoljenje izda za urbanizem pristojni občinski upravni organ.
Za objekte, ki imajo širši regionalni pomen, izda lokacijsko dovoljenje
republiški sekretariat za urbanizem po poprejšnjem zaslišanju za urbanizem
pristojnega občinskega upravnega organa.
Izvrnši svet Skupščine SR Slovenije predpiše, kateri objekti se štejejo
za objekte širšega regionalnega pomena po prejšnjem odstavku.
23. člen
Zahtevi za lokacijsko dovoljenje mora biti priložena lokacijska dokumentacija in dokazilo, da je investitor upravičen razpolagati z zemljiščem. Za
občana, ki gradi stanovanjsko hišo v ureditvenem območju naselja in v skladu
s predvideno etapo urejanja stavbnega zemljišča, preskrbi lokacijsko dokumentacijo za urbanizem pristojni občinski upravni organ.
Lokacijska dokumentacija vsebuje podatke za lego, funkcijo, višino in
oblikovanje gradbenega objekta, in sicer:
1. geodetski načrt sedanjega in prihodnjega stanja terena, objektov in
komunalnih naprav z višinskimi kotami ter s profili komunalnih naprav;
2. arhitektonsko zazidalno situacijo s poročilom o zazidavi obravnavanega
zemljišča;
3. soglasje pristojnih organov in organizacij.
Za pomembne in tehnično zahtevne objekte ter za zazidavo večjih površin za gospodarske potrebe izda za urbanizem pristojni upravni organ investitorju na njegovo zahtevo podrobnejše smernice za izdelavo lokacijske dokumentacije.
Urbanistični zavod oziroma organizacija (37. člen) ne sme prevzef;. izdelave
lokacijske dokumentacije, če so podani razlogi iz 25. člena tega zakona, razen
za potrebe pristojnega organa.
24. člen
Lokacijsko dovoljenje izda pristojni organ v skladu z zazidalnim načrtom.
Ce zazidalni načrt ni predviden (tretja alinea 7. člena), se izda lokacijsko dovoljenje v skladu z elementi iz sprejetega urbanističnega programa, urbanističnega načrta ali urbanističnega reda.
28»
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Pri izdaji lokacijskega dovoljenja je treba upoštevati poleg določb iz
prejšnjega odstavka tudi veljavne tehnične predpise in druge splošne predpise,
ki urejajo lokacijo specifičnih objektov.
Pogoji za lokacijsko dovoljenje se ugotovijo na obravnavi.
25. člen
Pristojni organ zavrne zahtevo za lokacijsko dovoljenje:
1. ki ni v skladu s sprejetim urbanističnim načrtom, z zazidalnim načrtom
ali z drugimi splošnimi predpisi;
2. če se zahteva, nanaša na zemljišče, ki je po veljavnih predpisih razglašeno za zavarovano zemljišče ah za naravno znamenitost;
3. če je zemljišče na območju, za katero je bila razglašena splošna prepoved graditve, za čas, dokler traja predpisana prepoved (17. člen);
4. če gre za dela pri obstoječem objektu, ki je kulturni spomenik, spomeniški organ pa ni dal soglasja;
5. če ni dano dovoljenje, pritrditev ah soglasje organa ah organizacije,
kadar je tak akt po posebnih predpisih določen kot pogoj za lokacijsko dovoljenje.
26. člen
Za graditev v delu naselja oziroma na posameznem območju zunaj naselja, določenem za posebne namene, za katero je predviden zazidalni načrt
(drugi odstavek 6. člena), se ne sme izdati lokacijsko dovoljenje, dokler ni
sprejet zazidalni načrt takega dela naselja oziroma takega območja po določbah
tega zakona.
27. člen
Lokacijsko dovoljenje mora vsebovati podatke iz lokacijske dokumentacije
in pogoje, ki jih mora investitor izpolniti v zvezi z graditvijo.
Če gre za graditev novega investicijskega objekta, se v lokacijskem dovoljenju predpišejo hkrati tudi urbanistični pogoji za ureditev gradbišča.
Lokacijskemu dovoljenju se priloži lokacijska dokumentacija, ki se uradno
overi.
28. člen
Ce je zahteva za lokacijo vložena za odstranitev obstoječega objekta ali
njegovega dela, investitor pa ne namerava na njem postaviti novega objekta,
se morajo v lokacijskem dovoljenju navesti pogoji za ureditev prostora po
odstranitvi objekta.
29. člen
Odločba o lokacijskem dovoljenju se vroči investitorju in drugim strankam
v upravnem postopku, pooblaščeni organizaciji (37. člen), občinski urbanistični
inšpekciji in občinskemu upravnemu organu, ki je pristojen za geodetske zadeve.
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30. člen
O zahtevi za izdajo lokacijskega dovoljenja za zemljišče, za katero je zazidalni načrt že sprejet, mora pristojni organ izdati odločbo v enem mesecu
po prejemu pravilno sestavljene zahteve.
V drugih primerih mora pristojni organ izdati odločbo v roku, ki je predpisan z zakonom o splošnem upravnem postopku.
31. člen
Zoper odločbo, izdano v lokacijskem postopku, ima predlagatelj ter vsak
občan, organizacija ali organ, ki meni, da so kršene njegove pravice ali pravne
koristi, pravico do pritožbe.
32. člen
Lokacijsko dovoljenje neha veljati, če v enem letu po pravnomočnosti
lokacijske odločbe investitor ne vloži zahteve za dovoljenje za graditev oziroma če je njegova zahteva za dovoljenje za graditev pravnomočno zavrnjena
ali če je dovoljenje za graditev po zakonu prenehalo veljati.
Organ, ki je izdal lokacijsko dovoljenje, lahko podaljša na zahtevo investitorja veljavnost lokacijskega dovoljenja, vendar največ za eno leto.
Dovoljenje za graditev ali drug akt, ki je bil izdan v nasprotju z določbami prejšnjih odstavkov, nima pravnega učinka.
33. člen
Priglasitev nameravane graditve po določbah 20. člena tega zakona vsebuje
opis gradbenega objekta in zemljišča, na katerem se namerava postaviti objekt, ter situacijsko skico z lokacijo tega objekta.
Ce za urbanizem pristojni upravni organ ugotovi, da za nameravano graditev po določbah 20. člena tega zakona zadostuje priglasitev in da nameravana
graditev ni v nasprotju z urbanističnim načrtom, izda investitorju o tem
potrdilo.
Ce ugotovi pristojni organ, da je za nameravano graditev potrebno lokacijsko dovoljenje ali da bi bila graditev v nasprotju z urbanističnim načrtom,
mu z odločbo zavrne potrdilo.
Pristojni organ mora izdati potrdilo oziroma odločbo po prejšnjih odstavkih v 15 dneh po prejemu priglasitve.
Investitor ne sme začeti priglašenih del brez potrdila iz prejšnjega odstavka.
Potrdilo izgubi veljavo, če investitor ne začne priglašenih del v enem letu
po prejemu potrdila.
34. člen
Zakoličenje (geodetski prenos gradbenega načrta na teren) mora biti opravljeno v skladu s pogoji, določenimi v lokacijskem dovoljenju.
Če se pri zakoličenju na terenu ugotovijo med dejanskim stanjem na
terenu in med stanjem po lokacijski dokumentaciji oziroma lokacijskem dovoljenju take razlike glede lege objektov ali podzemnih naprav ah višinskih
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kot, da bi ne bilo mogoče izpolniti pogojev iz lokacijskega dovoljenja, se ne
sme opraviti zakoličenje objekta brez poprejšnjega soglasja organa, ki je izdal
lokacijsko dovoljenje; ta organ mora odločiti v soglasju v treh dneh po prejemu investitorjeve zahteve. V aktu o soglasju lahko določi ta organ na predlog
pooblaščene organizacije (37. člen) dodatne pogoje v zvezi z ugotovljenimi
razlikami.
35. člen
O zakoličenju se napravi zapisnik, ki ga podpišejo uradna oseba, ki je
opravila zakoličenje, investitor in nadzorni organ objekta.
Zapasnik se pošlje občinskemu upravnemu organu, ki je pristojen za geodetske zadeve, pooblaščeni organizaciji (37. člen), organu, ki je izdal lokacijsko
dovoljenje, in investitorju.
36. člen
Predlogu za spremembo lokacijskega dovoljenja mora investitor priložiti
dokumentacijo, ki je potrebna v zvezi s predlaganimi spremembami, in pismeno soglasje prizadetih oseb. Postopek in odločba o spremembi lokacijskega
dovoljenja se omejita na predlagane spremembe, če glede na naravo predlaganih sprememb ni potreben v celoti nov postopek.
V. Urbanistična služba
37. člen
Upravne zadeve s področja urbanističnega planiranja opravlja za urbanizem pristojni občinski upravni organ.
Strokovne zadeve s področja urbanističnega planiranja opravlja zavod za
urbanizem oziroma strokovna delovna organizacija, ki jo za to pooblasti občinska skupščina.
38. člen
Organizacija iz drugega odstavka prejšnjega člena opravlja dejavnost
posebnega družbenega pomena.
Statut organizacije potrjuje občinska skupščina.
39. člen
Zavod za urbanizem oziroma strokovna delovna organizacija iz 37. člena
tega zakona opravlja tele strokovne zadeve:
— spremlja gibanje urbanizacije ter proučuje probleme ureditve in razvoja naselij;
— pripravlja urbanistični program, urbanistični načrt, zazidalne načrte
in lokacijsko dokumentacijo;
—• strokovno pomaga za urbanizem pristojnemu občinskemu upravnemu
organu v zadevah s področja urbanizma in regionalnega planiranja;
— arhivira in evidentira urbanistično dokumentacijo.
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Zavod za urbanizem oziroma strokovna delovna organizacija iz prejšnjega
odstavka lahko opravlja tudi zakoličenje (34. in 35. člen), če jo za to pooblasti
občinska skupščina.
VI. Urbanistična inšpekcija
40. člen
Urbanistično inšpekcijo opravljajo organi občinske urbanistične inšpekcije
in republiški urbanistični inšpektorat.
Občinsko urbanistično inšpekcijo vodi občinski urbanistični inšpektor;
imenuje in razrešuje ga občinska skupščina.
Za dve ali več občin lahko opravlja po sporazumu med prizadetimi občinskimi skupščinami naloge občinske urbanistične inšpekcije skupna urbanistična
inšpekcija. Za območje mesta, ki je razdeljeno na več občin, opravlja te naloge
mestna urbanistična inšpekcija.
Republiški urbanistični inšpektorat je v sestavi republiškega sekretariata
za urbanizem. Na čelu republiškega urbanističnega inšpektorata je glavni
urbanistični inšpektor; imenuje ga Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na
predlog republiškega sekretarja za urbanizem.
41. člen
Občinska urbanistična inšpekcija opravlja tele naloge:
— nadzoruje izvrševanje predpisov o regionalnem prostorskem planiranju
in o urbanističnem planiranju in na njihovi podlagi izdanih predpisov ter
izvrševanje regionalnih prostorskih planov, urbanističnih načrtov, zazidalnih
načrtov in urbanističnega reda;
— nadzoruje, ali je bilo izdano za graditev lokacijsko dovoljenje oziroma
potrdilo iz 33. člena tega zakona in ali se gradi ob pogojih, ki so določeni v tem
dovoljenju oziroma v priglasitvi;
— lahko sodeluje pri obravnavah za določitev lokacije;
—■ opravlja druge naloge po določbah tega zakona in po posebnih predpisih.
42. člen
Ce se gradi brez lokacijskega dovoljenja ali brez potrdila iz 33. člena
tega zakona, odredi občinski organ urbanistične inšpekcije, da se graditev
ustavi za čas, dokler investitor ne pridobi lokacijskega dovoljenja oziroma
potrdila.
Ce se gradi brez lokacijskega dovoljenja ali brez potrdila iz 33. člena tega
zakona na zemljišču, za katero po določbah 25. člena tega zakona ni mogoče
izdati lokacijskega dovoljenja, odredi občinski organ urbanistične inšpekcije,
da se odstrani objekt ali del objekta na stroške investitorja in vzpostavi prejšnje stanje.
Ce se gradbena dela izvajajo v nasprotju s pogoji, določenimi v lokacijskem dovoljenju ali v nasprotju s potrdilom iz 33. člena tega zakona, odredi
občinski organ urbanistične inšpekcije, da se v določenem roku odpravijo
ugotovljene pomanjkljivosti.
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Če se pomanjkljivosti ne dajo odpraviti ali če investitor nadaljuje dela
kljub izdanemu ukrepu iz prvega Odstavka tega člena, mora odrediti občinski
organ urbanistične inšpekcije, da se odstrani objekt ali del objekta na stroške
investitorja in da se vzpostavi prejšnje stanje.
Določbe drugega in četrtega odstavka tega člena se uporabljajo tudi za
objekte, ki so bili dokončani brez lokacijskega dovoljenja oziroma potrdila ali
v nasprotju s temi akti.
Pritožba zoper odločbo o ukrepih iz prejšnjih odstavkov ne zadrži izvršitve
odločbe.
Upravno izvršbo za odločbe, izdane po določbah tega člena, opravlja za
urbanizem pristojni občinski Upravni organ.
43. člen
Republiški urbanistični inšpektorat opravlja tele naloge:
— daje občinskim urbanističnim inšpekcijam obvezna navodila in spremlja
njihovo delo;
— lahko naroči organu občinske urbanistične inšpekcije, da opravi določeno inšpekcijsko dejanje iz pristojnosti občinske inšpekcije, ali pa opravi sam
posamezno inšpekcijsko dejanje, ki ga na njegovo zahtevo organ občinske
urbanistične inšpekcije ne opravi ali ga ne opravi v določenem roku;
— daje mnenje republiškemu sekretariatu za urbanizem za izdajo lokacijskih dovoljenj za objekte širšega regionalnega pomena;
— zbira in proučuje poročila občinskih urbanističnih inšpekcij ter predlaga pristojnemu organu ustrezne ukrep^e;
— opravlja druge naloge po posebnih predpisih.
VIL Kazenske določbe
44. člen
Z denarno kaznijo do 10 000 dinarjev se kaznuje za prekršek delovna ah
druga organizacija ah druga pravna oseba, ki kot investitor ali izvajalec:
1. gradi oziroma izvaja dela brez lokacijskega dovoljenja (18. in 19. člen)
oziroma brez potrdila za urbanizem pristojnega organa (peti odstavek 33. člena)
ali gradi oziroma izvaja dela v nasprotju z lokacijskim dovoljenjem oziroma
v nasprotju s potrdilom;
2. opravi zakoličenje objekta brez lokacijskega dovoljenja oziroma v nasprotju z izdanim dovoljenjem ali brez soglasja za urbanizem pristojnega
organa ali v nasprotju s predpisi o zakoličenju (34. in 35. člen);
3. kljub odredbi pristojnega organa urbanistične inšpekcije v določenem
roku ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti ali ne ustavi graditve ali ne
odstrani objekta oziroma dela objekta (42. člen).
Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno kaznijo do
500 dinarjev tudi odgovorna oseba delovne ali druge organizacije ali druge
pravne osebe.
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45. člen
Posameznik, ki stori dejanje iz 1. do 3. točke prvega odstavka prejšnjega
člena, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo do 500 dinarjev.
Če stori posameznik dejanje iz prejšnjega odstavka zaradi pridobitve materialne koristi, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo do 10 000 dinarjev.
Obenem z denarno kaznijo se izreče kot varstveni ukrep odvzem objekta ali
gradbenega materiala.
VIII. Prehodne in končne določbe
46. člen
Urbanistični projekti, ki so bili izdelani po določbah zakona o urbanističnih projektih (Uradni list LRS, št. 22-127/58), pa do dneva, ko začne veljati ta
zakon, niso bili sprejeti, se dopolnijo in sprejmejo po postopku, ki je predpisan
s tem zakonom.
Občinske skupščine, ki so sprejele urbanistične projekte na podlagi zakona
o urbanističnih projektih, morajo uskladiti sprejete urbanistične projekte z določbami tega zakona do 31. decembra 1967.
Republiški sekretariat za urbanizem strokovno pomaga pri usklajevanju
urbanističnih projektov po prejšnjem odstavku.
47. člen
Republiški sekretar za urbanizem izda najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona obvezno strokovno metodološko navodilo za izdelavo urbanističnega programa, urbanističnega načrta, zazidalnega načrta in lokacijske
dokumentacije ter; v sporazumu z Geodetsko upravo SR Slovenije natančnejše
določbe o vsebini in merilu geodetskih osnov in o zakoličenju.
48. člen
Ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati:
1. zakon o uporabi zemljišč za gradbene namene (Uradni list LRS, št.
13-46/56);
2. zakon o urbanističnih projektih (Uradni list LRS, št. 22-127/58);
3. zakon o urbanistični inšpekciji (Uradni list SRS, št. 21-120/64);
4. odlok o določitvi krajev, za katere daje soglasje k potrditvi urbanističnega programa sekretariat Izvršnega sveta za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo
in komunalne zadeve (Uradni list LRS, št. 15-63/59);
5. uredba o izdajanju izjemnih dovoljenj za uporabo zemljišč izven gradbenih okolišev za gradbene namene (Uradni list SRS, št. 29-237/63);
6. odredba o določitvi investicijskih objektov širšega regionalnega pomena,
za katere daje soglasje k izjemnim dovoljenjem za uporabo nezazidljivih
zemljišč republiški urbanistični inšpektorat (Uradni list SRS, št. 23-148/64);
7. navodilo za izdelavo urbanističnega projekta (Uradni list ' SRS, št.
1-1/65 in št. 43-239/66).
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Na območjih, za katera še ni sprejet urbanistični program po zakonu o
urbanističnih projektih ali urbanistični načrt oziroma urbanistični red po tem
zakonu, se uporabljajo določbe! odlokov o gradbenih okoliših ter določbe uredbe
o izdajanju izjemnih dovoljenj za uporabo zemljišč izven gradbenih okolišev
za gradbene namene, razen njenih določb v 1. točki 7. člena, dokler ne bo sprejet
urbanistični program ali urbanistični načrt oziroma urbanistični red po določbah tega zakona.
Akti o zavarovanju zemljišč, ki so bili izdani na podlagi 7. člena zakona
o uporabi zemljišč za gradbene namene, ostanejo v veljavi, dokler ne bodo
sprejeti urbanistični programi oziroma regionalni prostorski plani.
49. člen
Odločbe o izjemnih dovoljenjih za uporabo zemljišč za gradbene namene
izven gradbenih okolišev, ki so jih pristojni organi izdali na podlagi uredbe
o izdajanju izjemnih dovoljenj za uporabo zemljišč izven gradbenih okolišev
za gradbene namene do uveljavitve tega zakona, ostanejo v veljavi pod pogoji
iz 32. člena tega zakona. Rok veljavnosti odločbe o izjemnem dovoljenju se
računa od dneva, ko začne veljati ta zakon.
50. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.
OBRAZLOŽITEV
. I.
Po dosedanjih predpisih je morala občina izdelati urbanistični projekt
za gradbeni okoliš in za vplivno območje tega okoliša. Urbanistični projekt
je vseboval urbanistični program in ureditveni načrt z zazidalnimi načrti.
Praksa je pokazal, da je za večino naselij ureditveni načrt nepotreben glede
na to. da so programski elementi za razvoj in ureditev takih naselij že vsebovani v urbanističnem programu, nadrobni tehnični elementi pa so v zazidalnem
načrtu, ki je namenjen za neposredno realizacijo. Po novi ureditvi naj bi se
urbanistični program izdeloval za celotno območje občine. Na podlagi urbanističnega programa naj bi občine izdelovale: 1. za večja mesta — urbanistični
načrt (ta kategorija prostorskih načrtov se približuje generalnim urbanističnim
planom, ki jih ponekod v tujini uveljavljajo) in zazidalne načrte; 2. za manjša
mesta in večja naselja ter za območja, določena za posebne namene — samo
zazidalne načrte; 3. za vasi, manjša naselja in za območja zunaj ureditvenih
območij mesta pa naj bi občina predpisala samo urbanistični red. Z novo
ureditvijo se razširi teritorialni obseg urbanističnih programov, s čimer je
mogoče bolj kompleksno obravnavati in upoštevati regionalne aspekte ter
vključevati urbanistične programe v regionalni prostorski plan. Odprava ureditvenih načrtov kot obvezne sestavine urbanističnega načrta pomeni časovno
skrajšanje procesa urbanističnega načrtovanja za večino manjših mest in
naselij, hkrati pa pomeni za občino znatne prihranke v finančnih sredstvih.
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II.
V zvezi z izdelovanjem urbanističnih načrtov (urbanističnega programa,
urbanističnega načrta in zazidalnih načrtov) določa predlog zakona, da je
urbanistično planiranje dejavnost posebnega družbenega pomena ter da jo
lahko opravlja le strokovna organizacija, ki ji občina to poveri; njuni odnosi
se uredijo s pogodbo. S tem v zvezi vsebuje V. poglavje predloga zakona tudi
okvirne predpise glede statusa in nalog takih organizacij.
Izjemoma pa zazidalne načrte lahko izdelujejo tudi druge organizacije, ki
so registrirane za izdelovanje take dokumentacije, zazidalne načrte pa lahko
poleg občinske skupščine naroči tudi delovna organizacija, krajevna skupnost
ali skupina občanov, če dobi za to privolitev pristojnega sveta občinske skupščine.
Postopek za sprejetje urbanističnih načrtov po sedanjih predpisih ni
ustrezal. Urbanistični projekt je sprejemala občinska skupščina, vendar za pomembnejša naselja ob poprejšnji potrditvi okrajne skupščine in republiškega
sekretariata za urbanizem. Tak način sprejemanja urbanističnih načrtov je bil
časovno zelo dolgotrajen. Nova ureditev uresničuje ustavno načelo o samostojnosti občin na področju urejanja mest in naselij, zato odpade poprejšnje potrjevanje urbanističnega načrta po višjem urbanističnem organu.
Spremembe so tudi v tem, da se skrajša rok za javno razpravo, ki ga
določi občina sama, pri čemer rok za javno razgrnitev urbanističnega dokumenta ne sme biti krajši od 30 dni.
V sedanji praksi so se zemljiške parcelacije in gradnja nadaljevale tudi na
območjih, za katera je občina pripravljala zazidalne načrte, kar je onemogočalo smotrno projektiranje in urejanje zemljišč in naselij. Da se v bodoče preprečijo zemljiške špekulacije in stihijske gradnje, uvaja predlog zakona institut
splošne prepovedi graditve ter prepoved parceliranja zemljišč ina območjih, za
katera se predvideva izdelava zazidalnega načrta. Uvedba splošne prepovedi
graditve je dalekosežen političen ukrep, ki ga bo treba javnosti na primeren
način pojasniti in jo z njim seznaniti. Uvedba splošne prepovedi graditve pa bo
omogočila tudi učinkovitejše ukrepanje urbanističnih inšpekcijskih organov
proti črnim gradnjam, ker se kršitev te prepovedi šteje za razlog za odstranitev
začetega objekta.
Predlog zakona zagotavlja javni vpogled sprejetih urbanističnih načrtov
pri občinskem urbanističnem upravnem organu ter obvezno shranjevanje in
evidenco teh načrtov pri organizaciji, ki ji je naloženo urbanistično planiranje.
III.
Posebno pozornost posveča predlog zakona določanju lokacij in ustreznemu
upravnemu postopku. Do sedaj to vprašanje sploh ni bilo zakonsko urejeno,
kar je imelo za nasledek številne nezakonitosti in zavlačevanje postopka.
Izhodišča predloga zakona so v tem, da se postopek za lokacijo lahko
skrajša in poenostavi, če je že sprejet zazidalni načrt oziroma če investitor
predloži lokacijsko tehnično dokumentacijo. Ta tehnična instrumenta namreč
vsebujeta vse elemente za določanje lege, višine, funkcije in oblikovanje gradbenega objekta. Ker po sedanji praksi vloge investitorjev v tem pogledu niso
bile popolne, je to imelo za posledico, da se je dejanski stan moral ugotavljati
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šele v postopku. Zato je upravičena obvezna predložitev lokacijske dokumentacije. Za občana kot investitorja stanovanjske hiše navaja zakon zelo pomembno olajšavo: lokacijsko dokumentacijo za takega občana je dolžan priskrbeti urbanistični občinski upravni organ sam. V tem sledi predlog zakona
opozorilom predstavniških organov za skrajšanje postopka pri graditvi stanovanj in stimulira investitorje za graditev na območjih, ki so določena kot
prva etapa komunalnega opremljanja zemljišča.
Druga pomembna sprememba uvaja bistvene olajšave pri graditvi družinskih stanovanjskih hiš z največ dvema stanovanjema, kmečkih gospodarskih
poslopij in pomožnih poslopij v naseljih oziroma območjih, ki se urejajo na
podlagi urbanističnega reda. Za te objekte ni potrebno lokacijsko dovoljenje,
marveč se urbanistični pogoji ugotovijo neposredno v gradbenem dovoljenju.
Tudi za graditev drugih manjših pomožnih objektov se ne zahteva več
lokacijsko dovoljenje, marveč zadošča le priglasitev takih del urbanističnemu
organu, ki investitorju izda o tem potrdilo ali pa potrdilo zavrne z odločbo,
če gre za dela, za katera predpisuje zakon lokacijsko dovoljenje, razen če
občinska skupščina predpiše drugače.
Predlog zakona natanko določa, v katerih primerih je potrebno lokacijsko
dovoljenje, v katerih primerih to dovoljenje ni potrebno ter v katerih primerih
zadošča priglasitev del urbanističnemu organu. Predlog zakona ureja še druga
vprašanja upravnega postopka, kolikor je to potrebno glede na specifičnosti
urbanističnega urejanja.
Načeloma so pristojni za izdajanje lokacijskih dovoljenj in potrdil o priglašenih delih občinski urbanistični upravni organi. Samo za objekte, ki imajo
širši regionalni pomen — take objekte naj določi Izvršni svet — izdaja lokacija
ska dovoljenja republiški sekretariat za urbanizem s tem, da poprej zasliši
občinski urbanistični upravni organ. Taka razmejitev pristojnosti je potrebna,
da se zagotovi enotna obravnava objektov, ki po svojem družbenoekonomskem
pomenu ali tehničnem ali tehnološkem značaju presegajo meje občine. V praksi
se je pokazalo, da so pri določanju lokacij, npr. za magistralni plinovod Velenje,
za javne ceste, daljnovode in podobne gradnje po sedanjih veljavnih predpisih
nastajali za investitorje po nepotrebnem veliki stroški pri številnih in dolgotrajnih obravnavah.
Predlog zakona teži za tem, da obvaruje pridobljene pravice lastnikov in
uporabnikov zemljišč in objektov. Ne sme se več nadaljevati nezakonita praksa,
da spričo večkratne menjave zazidalnih osnov pride tisti, ki je gradil z oblastvenim dovoljenjem, glede odmikov, imisij in podobno v slabši položaj kot novi
investitor. Zato sta po novi ureditvi tudi lastnik in sosed polnopravni stranki
v lokacijskem upravnem postopku.
IV.
Glede urbanistične inšpekcije imajo občine največ prigovorov v tem, da
ima republiški urbanistični inšpektorat pristojnosti v upravnem postopku
celo za nepomembne objekte (soglasje za izdajo izjemnih dovoljenj za graditev
na nezazidljivih zemljiščih), s čimer se postopek samo podaljšuje, ter da ni več
potrebe za dvotirnost upravnega postopka (urbanistični upravni organ in urbanistični inšpekcijski organ).
Predlog zakona obdrži urbanistično inšpekcijo kot poseben organ za nadzorstvo nad izvrševanjem urbanističnih predpisov in urbanističnih načrtov,
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sledi pa določenim spremembam. Poglavitno delovno področje urbanistične
inšpekcije se usmerja na kontrolo objektov in zidav na terenu. Teren * zaradi
angažiranosti urbanističnih inšpekcij v upravnem postopku ni čutil njihove
prisotnosti in tako inšpekcija ni mogla opraviti svoje naloge v celoti. S postopnim odpravljanjem gradbenih okolišev v bodoče odpadejo upravna soglasja
urbanističnih inšpekcij ter vobče potrebe po obveznem sodelovanju v upravnem
postopku za določanje lokacij.
V zvezi z urbanistično inšpekcijo je treba še pripomniti, da so izvršene
določene spremembe, ki bodo olajšale izdajanje inšpekcijskih ukrepov; predvsem so zdaj »urbanistični razlogi«, ki so podlaga za odločitev o odstranitvi
nezakonito začetega objekta, natanko opredeljeni (25. člen).
Izpopolnjene so tudi kazenske določbe in ustrezno zvišane denarne kazni.
V.
V prehodnih določbah se ureja režim, dokler ne bodo sprejeti ustrezni
urbanistični načrti oziroma izvršilni predpisi.
Najbolj pomembna določba je postopno odpravljanje gradbenih okolišev,
ki so jih predpisali okrajni ljudski odbori v letu 1967. Administrativno določeni
gradbeni okoliši so postali ovira za smotrno graditev, saj niso bili usklađeni
z nacionaliziranimi gradbenimi okoliši in s sklepi občinskih skupščin o vplivnih
območjih oziroma z določili urbanističnih programov. V bodoče naj določijo
občinske skupščine same z urbanističnimi programi in z urbanističnimi redi,
v katerih naseljih in območjih je dovoljena graditev in ob kakšnih pogojih.
Pomembno je pri tem, da republika zavaruje širše družbene koristi, kar je
omogočeno s predlogom zakona o regionalnem prostorskem planiranju. Določbe odlokov o gradbenih okoliših in določbe uredbe o izdajanju izjemnih
dovoljenj za uporabo zemljišč izven gradbenih okolišev za gradbene namene
na območjih, za katera še ni sprejet urbanistični program po zakonu o urbanističnih projektih oziroma urbanistični načrt ali urbanistični red po tem zakonu,
se bodo še uporabljale, dokler ne bo občina sprejela urbanističnega programa
občine oziroma urbanističnega načrta ali urbanističnega reda po določbah
tega zakona. Pri tem pa pripominjamo, da 1. točka 7. člena uredbe o izdajanju
izjemnih dovoljenj za uporabo zemljišč izven gradbenih okolišev za gradbene
namene (100 hiš, šola, komunalna ureditev) takoj neha veljati. Kriteriji v 1. točki
7. člena omenjene uredbe so bili pretogi in so onemogočali graditev v naseljih,
ki so imela manj kot 100 stanovanjskih enot, pa čeprav so bila glede komunalne opremljenosti sposobna za graditev.
POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
24. marca 1967 obravnavala predlog zakona o urbanističnem planiranju, vključno
z amandmaji, ki sta jih na svoji seji dne 16. marca 1967 podala odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve Republiškega zbora ter
začasni odbor za proučitev problematike komunalnih služb Organizacijskopolitičnega zbora.
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V splošni razpravi je bilo obravnavano predvsem vprašanje pravnega značaja splošnih aktov urbanističnega planiranja ter razmerje urbanističnega planiranja do regionalnega načrtovanja. V komisiji je bilo sprejeto stališče, da
gre v primerih splošnih aktov urbanističnega planiranja za splošne normativne
akte, se pravi za predpise, ki predstavljajo specifične, instrumente za izvajanje
družbenega planiranja v občini. To pomeni, da velja glede njih ustavna obveznost njihove medsebojne skladnosti ter so zato v tem pogledu podvrženi ustavnosodni kontroli. Ti splošni akti morajo biti tudi v skladu z regionalnimi plani,
glede katerih je komisija pri obravnavi predloga zakotna o regionalnem planiranju prav tako ugotovila, da imajo vlogo in značaj splošnih normativnimi
aktov. S tem v zvezi je, po mnenju komisije, predlog zakona ta vprašanja
pravilno rešil.
Kar se tiče vloge republiškega sekretariata za urbanizem pri usklajevanju
splošnih urbanističnih aktov z regionalnimi plani oziroma njihovimi posameznimi elementi, je komisija, enako* kot pri obravnavi predloga zakona o regionalnem planiranju zavzela stališče, da republiški upravni organ ne bi mogel imeti
pravice v tem smislu, da bi sam, neposredno te akte medsebojno usklajeval.
Njegova funkcija se pri tem praktično in pravno omejuje na opozarjanje glede
neskladnosti, na strokovno pomoč pri usklajevanju navedenih aktov itd.
Tudi glede možnosti prepovedi parcelacije zemljišč (ki je v predlogu zakona predvidena v 17. členu) je komisija zavzela tu enako stališče kot v razpravi o predlogu zakona o regionalnem planiranju. Zvezni zakon, ki je sicer
pristojen, da ureja promet z zemljišči, ne ureja specifične situacije, ko se z
urbanističnimi splošnimi akti, konkretno z zazidalnimi načrti vnaprej opredeljuje uporaba zemljišč na določenem območju za gradbene namene. Ker pa
zvezni zakon tega posebnega vprašanja ne ureja, meni komisija, da jo je glede
na določbo 119. člena ustave SFRJ upravičen urejati republiški zakon, dokler
zveznega zakona ni.
V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je komisija k posameznim njegovim določbam predlagala naslednje spremembe in dopolnitve:
K 4. členu: V zadnji vrsti drugega odstavka se črta beseda »drugimi«.
Spremenjene gospodarske razmere ne moremo uvrščati med splošne družbene potrebe in koristi, zaradi česar ne ustreza tisti del besedila drugega odstavka, ki govori o spremenjenih gospodarskih razmerah in »drugih« splošnih
družbenih potrebah in koristih.
K 12. členu: Besedilo zadnjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Republiški sekretariat za urbanizem skrbi za usklajevanje urbanističnih
programov z regionalnimi prostorskimi plani oziroma z njihovimi posameznimi
elementi.«
Sprememba je v zvezi z ugotovitvijo komisije v načelni razpravi o vlogi
republiškega upravnega organa za področje urbanizma pri usklajevanju urbanističnih programov z regionalnimi prostorskimi plani oziroma z njihovimi
posameznimi elementi.
K 16. členu : V zadnji vrsti zadnjega odstavka se besedilo »iz 34. člena«
dopolni tako, da se glasi: »iz drugega odstavka 34. člena«.
Dopolnitev je potrebna zaradi preciznosti določbe.
K 17. čl en u : V komisiji je bilo postavljeno vprašanje, ali je intervencija
občinske skupščine s splošnim aktom o prepovedi graditve in parcelacije lahko
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časovno neomejena. S to prepovedjo se namreč bistveno posega v lastninske
odnose oziroma se ti omejujejo, in sicer praktično za ves čas, dokler ne bo
izdelan zazidalni načrt. Izdelava tega načrta sa lahko neprestano odlaga, ter
se na ta način na vsem tem območju, za katero je predvidena izdelava zazidalnega načrta, omejuje sleherno razpolaganje lastnikov z vsemi zemljišči
(gradbenimi in ostalimi). Komisija je mnenja, da je z zakonom potrebno takšno
prepoved časovno omejiti. V analognem primeru določbe 15. člena zakona o
regionalnem planiranju je takšna prepoved omejena na največ štiri leta.
K 18. členu: V drugem odstavku se v prvi oziroma drugi vrsti črta
besedilo »z največ dvema stanovanjema«.
Pojem »družinska stanovanjska hiša« je v obstoječi zakonodaji že definiran (zakon o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč —
Uradni list FLRJ, št. 52/58). Glede na to ponovna opredelitev pojma družinsko
stanovanjske hiše ni potrebna, poleg tega pa predlagana definicija družinske
stanovanjske hiše tudi ne bi bila dovolj precizna, ker ne razlikuje manjših in
večjih stanovanj v družinski stanovanjski hiši. Po 2. členu, zakona o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč velja za družinsko stanovanjsko
hišo stanovanjska hiša z dvema stanovanjema ali s tremi manjšimi stanovanji.
K 23. č 1 e n u : V peti vrsti prvega odstavka se med besedi »preskrbi«
in »lokacijsko« vstavi besedilo »na zahtevo investitorja«. '
Po določbi 23. člena zakonskega predloga ne bi smeli preprečiti investitorju, da si sam preskrbi lokacijsko dokumentacijo, če to želi oziroma če spiatra,
da bo sam zbral potrebne dokumente hitreje ali ceneje. Dopolnitev je tembolj
potrebna, ker po mnenju komisije ni pojasnjeno vprašanje, kdo nosi stroške
zbiranja dokumentacije v primeru, ko jo preskrbi upravni organ. Predlagatelj
zakonskega predloga je bil opozorjen, naj ta problem preuči ter eventualno
predlaga ustrezno dopolnitev te določbe.
K 24. členu : Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Pri izdaji lokacijskega dovoljenja je treba poleg določb iz prejšnjega
odstavka upoštevati tudi tehnične in druge predpise, ki urejajo lokacijo specifičnih objektov.«.
Spremembe poenostavljajo besedilo in so zgolj redakcijskega značaja.
K 25. členu : V drugi vrsti besedila 1. točke se črta beseda »splošnimi«.
Sprememba je enake narave kot sprememba v 24. členu.
K 32. členu: Besedilo zadnjega odstavka se črta.
Zoper odločbo, izdano v lokacijskem postopku, je dovoljena redna pritožba kot tudi ,vsa druga pravna sredstva, vključno s sodno kontrolo upravnega poslovanja. Izjemno negiranje pravnega učinka upravnega akta, kakršno
je predvideno v zadnjem odstavku 32. člena, prihaja v nasprotje s sistemom
redne pravne kontrole individualnih upravnih aktov in po mnenju komisije
ni sprejemljivo.
K 34. č 1 e n u : V sedmi vrsti drugega odstavka se popravi očitna tiskovna
napaka tako, da se besedilo »v soglasju« nadomesti z besedilom »o soglasju«.
K 43. členu : V drugi vrsti besedila 1. alinee se beseda »spremlja« nadomesti z besedo »nadzoruje«.
V določbi 2. člena predloga zakona so zadeve urbanističnega urejanja razglašene za zadeve splošnega družbenega pomena. V zadevah, ki so z zakonom
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določene kot zadeve splošnega pomena za republiko, ima po ustavi SR Slovenije (131. člen) republiški upravni organ pravico, da poleg drugega v skladu
z zakonom opravlja nadzorstvo nad delom občinskih organov. Ker v tem primeru nadzorovanje dela občinskih urbanističnih inšpekcij smiselno vključuje
tudi spremljanje njihovega dela, meni komisija, da je vloga republiškega urbanističnega inšpektorata v tem primeru ustrezneje podana, če se njegova funkcija opredeli kot nadzorovanje.
K 48. členu: V tretji vrsti zadnjega odstavka se za besedo »veljavi«
vstavijo besede »in se izvajajo«.
Dopolnitev je potrebna zaradi preciznosti določbe, ker ne zadostuje, da
dosedanji akti o zavarovanju zemljišč ostanejo v veljavi, temveč je potrebno,
da se ti akti tudi izvajajo.
Predstavnik Izvršnega sveta si je pridržal izjavo o amandmajih oziroma
predlogih komisije k 17., 23. in 32. členu zakonskega predloga, druge amandmaje komisije pa je sprejel in so tako postali sestavni del zakonskega predloga.
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog zakona s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v skladu z ustavo
in s pravnim sistemom.
Št.: 350-14/67
Ljubljana, 24. 3. 1967
Odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve Republiškega zbora in začasni odbor za proučitev problematike komunalnih služb
Organizacijsko-političnega zbora sta na skupni seji dne 16. 3. 1967 obravnavala
predlog zakona o urbanističnem planiranju, kil ga je v obravnavanje in sklepanje predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
S predlogom zakona se v načelu spreminja sedanji sistem urbanističnega
urejanja in odpravljajo vsi dosedanji predpisi iz leta 1956 in 1958. Spremembo
je narekovalo stanje na terenu, ki je z ene strani zaviralo smotrno organizacijo
v naselih, z druge strani pa pospeševalo nedovoljeno gradnjo. Tako stanje je
povzročilo številne zahteve občinskih skupščin, organov in organizacij ter občanov, da se čimprej sprejmejo novi urbanistični predpisi. To stanje je postalo
še bolj kritično po uveljavitvi stanovanjske in gospodarske reforme, saj obstoječi predpisi niso omogočali uveljavljanja načel teh reform. Čeprav so se
načela stanovanjske in gospodarske reforme deloma že uveljavila na področju
komunalnega gospodarstva s sprejemom ustreznih republiških predpisov pa
stanje na področju urbanizacije še ni urejeno. Zakonski predlog o urbanističnem planiranju uvaja torej »urbanistično reformo« kot nujno posledico gospodarskega in družbenega razvoja.
Izhodišče zakona je v tem, da se odpravijo gradbeni okoliši in administrativni kriteriji za namensko porabo zemljišč v splošne gradbene namene in da
se uveljavijo načela svobodne izbire stavbišč glede na ekonomske zmogljivosti
graditeljev. Pri tem zakon postavlja čvrsto disciplino za varstvo površin, ki so
družbi potrebne za izgradnjo infrastrukturnih in gospodarskih objektov, ali
zaradi varstva pokrajinskih vrednot ter za smotrno urbanizacijo. Zakon hkrati
dopolnjuje sistem regionalnega prostorskega planiranja, ko z določenimi instrumenti ureja ožji urbanski prostor in ohranja načela regionalnega planiranja. Zato predvideva zakon, da se urbanistični program izdela za vse območje
občine;, ne pa več samo za ožje mestno območje, ker, s tem omogoča usklajeva-
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nje vseh prostorskih elementov prizadete občine. Zakon poenostavlja postopek
pri izdelavi urbanističnih načrtov v skladu z izkušnjami, ki so bile pridobljene
pri urbanističnem projektiranju. S tem omogoča časovno hitrejšo dovršitev
urbanistične dokumentacije in hkrati znižuje stroške za to dokumentacijo.
Pomembna novost, ki jo uvaja predlog zakona, je, da v skladu z ustavo
prepušča občinskim skupščinam urbanistično politiko in jih pooblašča, da
samostojno sprejemajo ustrezne splošne akte. Taka ureditev je bila potrebna
tudi iz praktičnih razlogov, ker je vmešavanje republiških upravnih organov
v odločitve občinskih skupščin slabilo njihovo odgovornost pri izvajanju urbanistične politike.
Člani obeh odborov so v razpravi poudarili nujnost, da se predlagani zakonski predlog sprejme in se strinjali z njegovimi načelnimi izhodišči. Posebej
je bilo še ugotovljeno, da je predlagatelj upošteval priporočila Organizacijskopolitičnega zbora, da se poenostavi upravni postopek v zvezi z lokacijami ter
da se z zakonskim predpisom urede materialna razmerja med investitorji in
urbanistični organi. Prav tako je bila poudarjena v razpravi nujnost, da
urbanistična dejavnost kot splošno družbena dejavnost dobi stalno strokovno
službo, ki naj spremlja gibanja in razvoj tega področja. Člani obeh odborov
so se strinjali, da taka strokovna opravila opravlja strokovna delovna organizacija, ki jo pooblasti občinska skupščina in z njo uredi razmerja s pogodbo.
Kritizirano pa je bilo stališče predlagatelja, naj bi taka strokovna delovna
organizacija izdelovala tudi urbanistične in zazidalne načrte ter lokacijsko
dokumentacijo, kar vse sodi po svoji vsebini med projektivno, to je gospodarsko dejavnost in je zaradi tega ni mogoče' monopolizirati ter zato prepustiti
izključno samo pooblaščenim delovnim organizacijam.
Posebej je bila poudarjena skrb, da se z zakonskim predlogom zagotovi
smotrni prehod na novo urbanistično politiko in da se pravočasno izdajo izvršilni'predpisi, da ne bi trpela kontinuiteta dela na tem področju. Postavljena
je bila zahteva, da Republiški sekretariat za urbanizem sodeluje' in pomaga
občinskim skupščinam pri premostitvi težav v prehodnem obdobju, še posebej
pa, da sodeluje pri usklajevanju elaboratov, ki so po dosedanjih predpisih
spadali glede potrjevanja v njegovo pristojnost.
Na koncu načelne razprave so člani obeh odborov ponovno poudarili, da
oba zakona, tako zakon o regionalnem prostorskem planiranju, kot zakon o
urbanističnem planiranju izpopolnjujeta vrzel, ki je na področju urbanizma
nastala in da dinamika urbanizacije ter vsakodnevne zahteve tako občanov,
kot delovnih in drugih organizacij nujno narekujejo sprejem obeh zakonskih
predlogov.
V podrobni obravnavi sta odbora predlagala tele spremembe in dopolnitve
k zakonskemu predlogu:
K 1. členu : V četrti vrsti se. črta besedilo »in z urbanističnimi načrti«,
ki se nadomesti z besedilom:
z urbanističnimi načrti, zazidalnimi načrti in
urbanističnimi redi.«
Urejanje, graditev, rekonstrukcija in asanacija naselij se izvaja tudi z zazidalnimi načrti in urbanističnimi redi.
K 3. členu : Ta člen se v celoti črta, naslednji členi se ustrezno prenumerirajo.
Določilo tega člena ni potrebno, ker je njegova vsebina že urejena v ostalih
določilih zakonskega predloga in v drugih obstoječih predpisih.
29
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K 4. členu: V prvem odstavku prve vrste se črta besedilo: »Urbanistični program in urbanistični načrti«, ter se nadomesti z besedilom: »Urbanistični program, urbanistični načrti, zazidalni načrti in urbanistični red. . .«.
V drugem odstavku se v prvi in drugi vrsti črta besedilo: »Sprejeti urbanistični program in sprejete urbanistične načrte« in se nadomesti z besedilom:
»Sprejeti urbanistični program, sprejete urbanistične načrte, sprejete zazidalne
načrte in urbanistični red ...«.
Dopolnilo je potrebno v smislu obrazložitve k 1. členu.
K 5. č 1 e n u : Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Urbanistični
program je podlaga za urbanistične načrte, zazidalne načrte in za urbanistični red.«
Sprememba je redakcijskega značaja.
K 6. členu: V četrtem odstavku se v četrt vrsti črta beseda »drugim«,
v peti vrsti pa beseda »posebne«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
K 8. členu: V drugi točki drugega odstavka se črta beseda »(coning)«.
Tujka v oklepaju ni potrebna.
Med drugo in tretjo točko se vnese nova 2. a točka z naslednjim besedilom:
»območja, za katera se izdelajo zazidalni načrti;«.
Dopolnitev je potrebna, glede na določbe 7. člena, s katerimi se z urbanističnim programom določijo tudi posamezna območja mest oziroma naselij, ki
se urejajo z zazidalnimi načrti. Brez te dopolnitve bi se moral zazidalni načrt
izdelati za vse mesto ali naselje.
V 7. točki se za besedo: »zasnove« črta podpičje in doda besedilo: »z opredelitvijo območij, ki predstavljajo arhitektonsko celoto in upoštevajo posebni
red za spomeniško varstvo;«.
Oblikovalne zasnove so preširoko definiran pojem in ne povezujejo urbanizma z arhitekturo in ne upoštevajo spomeniškega reda. Iz tega razloga je
dopolnitev nujna.
V 8. točki se črta podpičje in doda besedilo: »za komunalne ureditve;«.
Dopolnitev je v skladu z zakonom o urejanju in oddajanju stavbnih
zemljišč.
K 9. čl en u : V drugem odstavku se beseda »arhitektonskega« nadomesti
z besedo »tehničnega«.
V tehničnem delu elaborata je vsebovan tudi arhitektonski del in je zato
predlagano besedilo preozko definirano.
V tretjem odstavku se na koncu črta pika in doda besedilo: »ter predračun
komunalne ureditve.«.
Glede na to, da je predmet javne razgrnitve in javne razprave v smislu
14. člena samo programski del zazidalnega načrta, je potrebno, da se v tem
delu zazidalnega načrta že prikažejo stroški za komunalno ureditev. Na ta
način bodo občani natančno poučeni o stroških za zemljišče.
V četrtem odstavku se prvi del stavka do besede »za« v drugi vrsti črta
in nadomesti z besedilom: »Tehnični del zazidalnega načrta vsebuje arhitektonsko dokumentacijo in dokumentacijo .. .«.
Spremembe so v skladu s spremembami v drugem odstavku tega člena.
Izraz »izvedbena dokumentacija« ni strokovno točen.
Naslov III. poglavja se dopolni tako, da se glasi: »III. Izdelava in sprejetje
urbanističnega programa, urbanističnega načrta, zazidalnega načrta in urbanističnega reda«.
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Naslov je dopolnjen skladno s spremembami k 1. členu zakonskega predloga.
K 11. členu: V prvem odstavku se črta besedilo: »zavod za urbanizem
oziroma ustrezna« in nadomesti z besedilom: »strokovna delovna«.
Urbanistično dokumentacijo izdelujejo strokovne delovne organizacije in
zato ni potrebno poisebej poudarjati urbanističnih zavodov.
K 14. členu: V prvem odstavku se črta besedilo: »izvedbene dokumentacije (četrti odstavek 9. člena).« in nadomesti z besedilom: »dokumentacije
za realizacijo zazidalne zasnove, načrta parcelacije zemljišč, načrtov komunalnih naprav, pravilnika za izvajanje zazidalnega načrta in ekonomsko-tehničnega poročila.«.
Sprememba je potrebna zaradi sprememb v 9. členu.
V drugem odstavku se črtajo besede: »zavodi za urbanizem in«.
Tretji odstavek se črta in nadomesti z besedilom: »Zazidalni načrt lahko
naroče tudi delovna organizacija, krajevna skupnost ali občani, vendar morajo
o tem obvestiti za urbanizem pristojni upravni organ občinske skupščine.«.
Za naročilo ni potrebna privolitev pristojnega sveta občinske skupščine.
Naročnik ne more biti omejen v svojem odločanju glede naročila, vendar pa
mora o svojem naročilu seznaniti pristojni upravni organ.
Besedilo četrtega odstavka se črta in nadomesti z besedilom: »Predlog zazidalnega načrta se pošlje republiškemu sekretariatu za urbanizem na njegovo
zahtevo
14. člen govori o predlogu zazidalnega načrta. Ostale spremembe so le
redakcijskega značaja.
K 15. členu : Na koncu drugega odstavka se črta pika in doda besedilo:
»na njegovo zahtevo«.
Urbanistični inšpektorat naj zbira le tisto dokumentacijo, ki je po njegovi
presoji pomembna. Zaradi obilice te dokumentacije bi nastale težave pri evidentiranju in arhiviranju vse dokumentacije.
K 16. členu : V prvem odstavku se med besedama »načrt in zazidalni«
črta beseda »in«, ki se nadomesti z vejico. Za besedo »načrt« v drugi vrsti se
doda besedilo: »in urbanistični red«.
Dopolnilo je potrebno v skladu s spremembami in dopolnitvami 1. člena.
Zadnji stavek v drugem odstavku se črta.
Za manjše odmike ni potrebno soglasje občinske skupščine, ker to zavlačuje postopek. Zadošča že odločitev pristojnega sveta občinske skupščine.
K 20. členu: Med tretjo in četrto alineo prvega odstavka se vstavi
nova alinea s temle besedilom: »za postavitev turističnih opozorilnih tabel,
panojev in reklam;«.
Postavljanje turističnih reklamnih in opozorilnih tabel in panojev naj ne
bi bilo vezano na daljši lokacijski postopek.
Na koncu četrte (nove pete) alinee se pika nadomesti ž vejico in doda novo
besedilo: », razen če se gradijo za osebne avtomobile pri družinski stanovanjski
hiši in je zanje potrebno gradbeno dovoljenje.«.
Ta načelo se je že uveljavilo v sedanji praksi in ga ne bi kazalo omejevati.
K 22. členu : V tretjem odstavku se med besedi »objekti se« vstavi besedilo: »in na katerih območjih«.
Objekte širšega regionalnega pomena je potrebno opredeliti tudi glede na
območja.
29«
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K 23. č 1 e n u : Na koncu prvega odstavka se črta pika, ki se nadomesti
z vejico in doda novo besedilo: »ali strokovna delovna organizacija, ki jo pooblasti občinska skupščina.«
Dopolnilo je potrebno, ker zbira in evidentira lokacijsko dokumentacijo
strokovna organizacija, ki jo za to pooblasti občinska skupščina (glej 37. člen
oziroma novi 36. člen).
Zadnji odstavek tega člena se v celoti črta.
Naročil ni mogoče omejevati z zakonom.
K 27. členu: V prvem odstavku se v drugi vrsti za besedico »in« vstavi
novo besedilo: »urbanistične, arhitektonske, ureditvene, spomeniško-varstvene
in podobne pogoje,...«.
Zakon naj podrobneje precizira pogoje, ki jih mora vsebovati lokacijsko
dovoljenje.
V drugem odstavku druge vrste se črta med besedama »tudi pogoji« beseda
»urbanistični«.
Za ureditev gradbišča naj se določijo vsi pogoji, ne samo urbanistični.
K 36. členu : V prvem stavku tretje vrste ,se za besedo .»spremembami«
postavi pika in črta besedilo »in pismeno soglasje prizadetih oseb«.
Vsa vprašanja soglasij se urejajo v upravnem postopku. Predlagano be- .
sedilo bi kompliciralo postopek in uvajalo dvotirnost.
K 37. č 1 e n u : V drugem odstavku se črta besedilo: »zavod za urbanizem
oziroma«.
K 38. členu : Odbora sta v drugem odstavku tega člena zastavila vprašanje ali n'e bi bilo umestno to besedilo dopolniti .v tem smislu, da naj občinska skupščina potrjuje le tisti del statuta, ki govori o nalogah posebnega
družbenega pomena in jih je občinska skupščina na podlagi pogodbe poverila
strokovni organizaciji, oziroma ali zadošča ureditev kakor jo predvidevata temeljni zakon o podjetjih in temeljni zakon o zavodih. Predlagatelj se je zavezal-,
da bo to vprašanje razčistil na seji zakonodajno-pravne komisije.
K 39, členu : V prvem odstavku se črta besedilo: »Zavod za urbanizem
oziroma«.
'
Druga alinea prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: »— pripravlja
urbanistični program in skrbi za izdelavo urbanističnega načrta;«.
Urbanistični, načrt spada v fazo projektiranja, zaradi česar ni treba vezati
izdelavo urbanističnega načrta samo na pooblaščene strokovne organizacije.
Isto velja tudi za zazidalne načrte in lokacijsko dokumentacijo. Ker pa je pooblaščena organizacija dolžna pripravljati urbanistični program, naj bi tudi
skrbela za izdelavo urbanističnega načrta, ki ga lahko da v izdelavo tudi preko
javnega natečaja.
Zadnji odstavek tega člena se črta in nadomesti z novim besedilom: »Strokovna delovna organizacija iz prejšnjega odstavka lahko opravlja tudi zakoličenje (33. in 34. člen) in izdeluje zazidalne načrte in lokacijsko dokumentacijo, če jo občinska skupščina za to pooblasti.«.
Sprememba je potrebna zaradi sprememb v prejšnjem odstavku.
K 43. č 1 e n u : Na koncu tretje alinee tega člena se črta podpičje in vstavi
besedilo: »(22. člen);«.
Dopolnilo je potrebno, ker se delo republiškega inšpektorata nanaša le
na objekte, ki jih določi Izvršni svet v smislu tretjega odstavka 22. člena
(prenumeriranega 21. člena) zakonskega predloga.
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K 46. členu: Besedilo prvega odstavka se spremeni tako, de se glasi:
»Urbanistični projekti, ki so bili izdelani po določbah zakona o urbanističnih
projektih (Ur. 1. LRS, št. 22-127/58), pa jih do dneva, ko začne veljati ta zakon,
občinske skupščine niso sprejele, se dopolnijo in sprejmejo po postopku, ki je
predpisan s tem zakonom.«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
Za drugim odstavkom se vstavi nov tretji odstavek, ki se glasi: »Urbanistične projekte, ki so bili predloženi v soglasje republiškemu sekretariatu za
urbanizem, vrne sekretariat v roku dveh mesecev občinski skupščini v uskladitev v smislu prejšnjega odstavka, hkrati s- strokovnim mnenjem in pripombami.«.
Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
Zakonski predlog ne rešuje vmesne faze, ko so občinske skupščine sprejele
urbanistične načrte in jih predložile v soglasje republiškemu sekretariatu za
urbanizem, sekretariat pa do teh urbanističnih projektov ni zavzel svojega
stališča s pripombami oziroma strokovnimi mnenji.
V sedanjem tretjem (novem četrtem) odstavku se zadnji besedi »prejšnjem odstavku« nadomestita z besedama »prejšnjih odstavkov«.
Strokovna pomoč republiškega sekretariata za urbanizem mora biti zagotovljena za vse faze usklajevanja urbanističnih projektov z novim zakonom.
Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami in dopolnitvami strinjal, jih sprejel ter so tako postale sestavni del zakonskega
predloga.
Odbora predlagata Republiškemu in Organizacijsko-političnemu zboru,
da predlog zakona o urbanističnem planiranju sprejmeta s spremembami in
dopolnitvami, ki sta jih predlagala odbora.
Odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve je za
svojega poročevalca določil poslanca Janka Markiča, začasni odbor za proučitev problematike komunalnih služb pa poslanca Vlada Grešnika.
St.: 350-14/67
Ljubljana, 21. 3. 1967
Odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije je na 33. seji ponovno razpravljal
o amandmajih k predlogu zakona o urbanističnem planiranju, ki jih je dala
zakonodajno-pravna komisija.
Odbor je sprejel vse amandmaje zakonodajno-pravne komisije. Predstavnik Izvršnega sveta je na seji odbora izjavil, da se strinja in sprejema amandmaje zakonodajno-pravne komisije tudi tiste, za katere si je na seji pridržal
izjavo (k 23. in 32. členu zakonskega predloga).
Odbor se ni strinjal s predlogom zakonodajno-pravne komisije k 17. členu
zakonskega predloga, ker sodi, da izdelavo zazidalnih načrtov ni mogoče časovno omejevati, zlasti ne, če želimo uresničiti načela zakona o komunalnem
urejanju mestnih zemljišč, ki predvideva etapno urejevanje posameznih gradbenih kompleksov.
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Predstavnik Izvršnega sveta, ki se je z mnenjem odbora glede vsebine in
pripombe k 17. členu strinjal, je izjavil, da pa bo k 23. členu zakonskega predloga na seji zbora predlagal dodatni amandma v smislu sugestije zakonodajnopravne komisije. O amandmaju predlagatelja se bo sklepalo neposredno na
seji Republiškega zbora.
St.: 350-14/67
Ljubljana, 14. 4. 1967
PREDLOG

ZAKONA

o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost
posebnega družbenega pomena
1. člen
Za komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena se štejejo:
— oskrba naselij z vodo,
— odprava odplak in atmosferskih voda,
— čiščenje javnih pqvršin v naselju in odstranjevanju smeti iz zgradb
(javna snaga),
— vzdrževanje in opremljanje ulic, trgov in cest v naselju,
— urejanje in komunalno opravljanje mestnega zemljišča,
— distribucija električne energije,
—• javna razsvetljava,
— mestni potniški promet,
— pogrebna dejavnost ter urejanje in vzdrževanje pokopališč,
—• tržnice na drobno,
— tržnice na debelo,
— komunalne storitvene klavnice.
Občinska skupščina lahko določi z odlokom, da se štejejo za komunalno
dejavnost posebnega družbenega pomena tudi:
— urejanje in vzdrževanje parkov in zelenic,
—■ urejanje in vzdrževanje športnih in drugih rekreacijskih objektov,
otroških igrišč in podobno,
— preskrba naselij s plinom,
— preskrba naselij s toplotno energijo,
— javna kopališča,
-— varovanje motornih vozil na javnih parkirnih prostorih,
— garažiranje motornih vozil v javnih garažah,
— mestne kafilerije,
— dezinsekcija, dezinfekcija in deratizacija.
2. člen
Komunalne delovne organizacije, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega pomena iz prejšnjega člena, so podjetja in druge samostojne komunalne delovne organizacije (obrti, servisi, zavodi itd. — v nadaljnjem besedilu:
komunalne delovne organizacije).
Za komunalne delovne organizacije veljajo splošni predpisi o podjetjih
oziroma zavodih, če niso s tem zakonom posamezna vprašanja posebej urejena.
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3. člen
Da se zavarujejo splošni družbeni interes ter pravice občanov in organizacij do storitev komunalne dejavnosti posebnega družbenega pomena, ima
občinska skupščina nasproti komunalnim delovnim organizacijam poleg pravic
in dolžnosti po splošnih predpisih tudi s tem zakonom določene posebne pravice in dolžnosti1.
4. člen
Občinska skupščina je v skladu s programom razvoja občine dolžna zagotavljati ustrezne materialne in druge možnosti za delovanje komunalnih delovnih organizacij ter .za opravljanje in razvoj komunalne dejavnosti.
5. člen
Občinska skupščina lahko predpiše s svojim odlokom obvezno uporabo
posameznih komunalnih storitev in način opravljanja teh storitev ter določi
pravice in obveznosti občanov in organizacij ter pravice in obveznosti ustrezne
komunalne delovne organizacije v zvezi z opravljanjem takih storitev (splošni
pogoji za opravljanje in uporabo komunalnih storitev).
6. člen
Komunalna delovna organizacija mora v skladu z značajem svoje dejavnosti stalno in pod enakimi splošnimi pogoji zadovoljevati potrebe občanov
oziroma organizacij.
Občinska skupščina lahko določi vrstni red zadovoljevanja potreb občanov
oziroma organizacij za primer, kadar komunalna delovna organizacija zaradi
objektivnih razlogov ne more zadovoljevati potreb vseh občanov oziroma
organizacij, ki jih je dolžna oskrbovati s svojimi storitvami.
7. člen
Komunalna delovna organizacija brez soglasja občinske skupščine ne more
spremeniti svoje z ustanovitvenim aktom določene komunalne dejavnosti in
je tudi ne more razširiti ah skrčiti.
8. člen
Komunalna delovna organizacija se brez soglasja občinske skupščine ne
more spojiti z drugo organizacijo ali pripojiti drugi organizaciji in tudi ne
razdeliti na več organizacij.
Prav tako se enota komunalne delovne organizacije brez soglasja občinske
skupščine ne more osamosvojiti v samostojno organizacijo ali se pripojiti k
drugi organizaciji.
9. člen
Komunalna delovna organizacija mora po naročilu pristojnega občinskega
organa opraviti posebej naročena dela, če spadajo taka dela v okvir njene z
ustanovitvenim aktom določene komunalne dejavnosti in so ji za to zagotovljena ustrezna sredstva.
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10. člen

Komunalne naprave za individualne komunalne storitve iri proizvode ter
delovna sredstva komunalnih delovnih organizacij so sredstva teh organizacij,
če si posameznih naprav investitor ni pridržal in jih dal komunalni delovni
organizaciji le v oskrbovanje.
Komunalne naprave za kolektivne komunalne storitve daje občinska skupščina s pogodbo komunalnim delovnim organizacijam v oskrbovanje.
11. člen
Cene oziroma tarife za komunalne storitve določajo komunalne organizacije s soglasjem občinske skupščine, če ni1 s posebnimi predpisi drugače
določeno.
V ceni oziroma tarifi za komunalne storitve se posebej določi del, ki je
namenjen za redno in investicijsko vzdrževanje komunalnih naprav in delovnih
sredstev, lahko pa tudi del, ki je namenjen za razširjeno reprodukcijo komunalnih naprav. Ce je v ceni oziroma tarifi določen del za razširjeno reprodukcijo,
je komunalna delovna organizacija dolžna vnašati ustrezni del dohodka v svoj
poslovni sklad.
12. člen
Ce pride v zvezi z dajanjem soglasja iz prejšnjega člena do spora glede
posameznih elementov cene oziroma glede potrebnih stroškov komunalne delovne organizacije, lahko zahteva komunalna delovna organizacija, da ugotovi
sporni element cene oziroma sporne stroške posebna strokovna komisija; predsednika komisije imenuje predsednik pristojnega okrožnega gospodarskega
sodišča, po enega člana pa imenujeta občinska skupščina in komunalna delovna
organizacija. Ugotovitev komisije je obvezna za obe stranki.
13. člen
Občinska skupščina potrjuje program komunalne delovne organizacije za
zgraditev komunalnih naprav in skrbi, da je v skladu z urbanističnimi plani
ter z regionalnimi prostorskimi plani.
Občinska skupščina potrjuje letni plan komunalne delovne organizacije
za investicijsko vzdrževanje komunalnih naprav.
14. člen
Občinska skupščina potrjuje statut komunalne delovne organizacije.
15. člen
Z aktom o ustanovitvi komunalne delovne organizacije se lahko določi,
da daje občinska skupščina soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja
komunalne delovne organizacije.
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16. člen
Za komunalne zadeve pristojni občinski upravni organ opravlja nadzorstvo nad tem, kako komunalne delovne organizacije opravljajo svoje storitve,
kako uresničujejo programe oziroma letne plane svojega dela ter kako izvajajo
zakone, odloke in druge sklepe občinske skupščine ter pogodbe, ki so jih sklenile z občinsko skupščino.
17. člen
Komunalna delovna organizacija mora skrbeti za to, da ima javnost vpogled
v njeno delo.
Pristojni organi komunalne delovne organizacije morajo obravnavati pripombe in predloge zainteresiranih občanov in organizacij glede dela komunalne
delovne organizacije, ki se tiče zadovoljevanja njihovih potreb ter jim na
njihovo zahtevo dajati obvestila in pojasnila o takem delu.
Komunalna delovna organizacija mora glede na značaja svoje dejavnosti
skladno s statutom občine oziroma z ustanovitvenim aktom dajati poročila
o svojem delu.
Komunalna delovna organizacija mora seznaniti občane in organizacije
s svojimi splošnimi akti, s katerimi ureja vprašanja, ki se tičejo zadovoljevanja
potreb občanov in organizacij.
Občinska skupščina lahko določi s svojim statutom ali s posebnim odlokom, kako morajo komunalne delovne organizacije seznanjati javnost s svojim
delom ter kako morajo objavljati svoje splošne akte in svoja poslovna poročila.
18. člen
Občinska skupščina lahko določi z ustanovitvenim aktom ali s posebnim
odlokom, da sodelujejo pri upravljanju komunalne delovne organizacije predstavniki družbene skupnosti; z istim aktom tudi odloči o tem, ah soodločajo
predstavniki družbene skupnosti v najvišjem organu upravljanja komunalne
delovne organizacije ali v posebnem organu, ki ga sestavljajo samo ti predstavniki.
Predstavnike družbene skupnosti imenuje občinska skupščina.
Predstavniki družbene skupnosti soodločajo v komunalni delovni organizaciji v skladu s statutom komunalne delovne organizacije o vseh vprašanjih,
ki se tičejo zadovoljevanja potreb občanov oziroma organizacij.
19. člen
Za geodetske zadeve pristojni občinski upravni organ vodi kataster komunalnih naprav v skladu s posebnim zakonom.
Kataster svojih naprav vodijo tudi komunalne delovne organizacije.
Komunalne delovne organizacije morajo organom iz prvega odstavka tega
člena prijaviti vsako spremembo glede naprav, ki se evidentirajo v katastru
komunalnih naprav, in sicer najpozneje v tridesetih dneh po izvršeni spremembi.
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20. člen

Če opravlja komunalno dejavnost delovna organizacija, katere glavna dejavnost ni komunalna dejavnost, veljajo za tako organizacijo določbe tega zakona le glede komunalne dejavnosti. V takem primeru se opravlja komunalna
dejavnost v okviru posebne delovne enote.
21. člen
Če deluje komunalna delovna organizacija na območju dveh ali več občin,
se določijo razmerja med občinami glede izvrševanja pravic in dolžnosti nasproti komunalni delovni organizaciji s pogodbo med občinami ali z aktom o
ustanovitvi komunalne delovne organizacije.
22. člen
Če je ustanovila komunalno delovno organizacijo krajevna skupnost, ima
ta skupnost smiselno enake pravice in dolžnosti, kot jih ima po tem zakonu
občinska skupščina, če na podlagi pogodbe s krajevno skupnostjo teh pravic
oziroma dolžnosti ne prevzame občinska skupščina. Statut take komunalne
delovne organizacije potrjuje občinska skupščina.
23. člen
Če opravlja komunalno dejavnost iz 1. člena tega zakona neposredno občina
ali krajevna skupnost, uredi občinska skupščina oziroma krajevna skupnost
način opravljanja take dejavnosti s svojim splošnim aktom ob upoštevanju
načel tega zakona.
24. člen
Občinske skupščine morajo v šestih mesecih od
uskladiti svoje predpise in druge akte o komunalnih
določbami tega zakona.
Komunalne delovne organizacije morajo v enem
zakona uskladiti svoje statute in druge splošne akte s
pisi občinske skupščine.

uveljavitve tega zakona
delovnih organizacijah z
letu po uveljavitvi tega
tem zakonom ter s pred-

25. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.
OBRAZLOŽITEV
I
Problematika komunalnega gospodarstva oziroma komunalne dejavnosti
je v primerjavi z drugimi gospodarskimi panogami po svoji naravi in načinu
izvrševanja tako specifična, da zahteva glede določenih vprašanj specifično
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pravno ureditev organizacijski to dejavnost opravljajo. Zato so tudi v dosedanji pravni ureditvi gospodarskih organizacij veljala nekatera posebna določila za gospodarske organizacije, ki delujejo na tem področju. V mislih
imamo posebna določila uredbe o ustanavljanju podjetij in obrtov iz leta 1953
oziroma 1954, ki so veljale do uveljavitve novega temeljnega zakona o podjetjih
v letu 1965 in po katerih so imele občine nasproti komunalnim organizacijam
nekatere posebne pravice in nekatere posebne dolžnosti.
Z uveljavitvijo temeljnega zakona o podjetjih (Uradni list SFRJ, št. 17/65)
je ta ureditev padla. Od sedaj naprej velja tudi za komunalne organizacije
splošni pravni režim, ki velja za vsa druga podjetja. Praksa pa kaže, da tako
pravno stanje ne ustreza in povzroča težave predvsem občinam, ki imajo na
področju komunalne dejavnosti neposredne obveznosti nasproti občanom in
nasproti drugim organizacijam. Povzroča pa težave tudi samim komunalnim
organizacijam. Nekatere občine poskušajo same urejati posamezna odprta vprašanja s svojimi odloki. Občine imajo sicer po ustavi (81. člen republiške ustave
SRS) pooblastilo, da določajo splošne pogoje za dejavnost komunalnih in podobnih organizacij; vendar pa občine nimajo potrebne orientacije glede tega,
kako daleč smejo s svojimi predpisi, ne da bi posegale v samoupravne pravice
komunalnih organizacij. Glede na novi temeljni zakon o podjetjih so postale
problematične tudi določbe občinskih statutov, ki se tičejo komunalnih
organizacij.
Gre predvsem za vprašanje odnosov med partnerji, ki se po naravi stvari
nujno srečujejo pri opravljanju komunalne dejavnosti, in sicer med komunalnimi delovnimi organizacijami in občino ter med komunalnimi delovnimi
organizacijami in občani ter drugimi organizacijami, katerih potrebe zado«voljujejo komunalne delovne organizacije. Ti odnoisi so sistemskega značaja
in morajo biti urejeni z zakonom. Temeljni zakon o podjetjih ni imel namena
popolnoma izenačiti pravne ureditve komunalnih delovnih organizacij z, drugimi gospodarskimi organizacijami, pač pa je prepustil to ureditev republiški
zakonodaji. V temeljnem zakonu, je s tem v zvezi vrsta pooblastil za republiško zakonodajo. Po 2. odstavku 64. člena temeljnega zakona se določi z (republiškim) zakonom ali na podlagi. republiškega zakona z odlokom občinske
skupščine, katere komunalne dejavnosti so posebnega družbenega pomena. Glede organizacij, ki opravljajo take dejavnosti, se po
drugih pooblastilih v 13., 62., 63., 66. in 132. členu temeljnega zakona lahko
posamezna vprašanja z republiškim zakonom urede drugače, kot pa veljajo
na splošno za gospodarske organizacije; predpiše se na primer lahko sodelovanje predstavnikov družbene skupnosti pri upravljanju takih organizacij,
potrjevanje statuta ter razvojnih programov oziroma planov takih organizacij,
soglasje k statusnim spremembam, soglasje k imenovanju direktorja itd.
Republika je torej pooblaščena, 'da s svojim zakonom na poseben način
uredi določena vprašanja, ki se tičejo komunalnih delovnih organizacij, ki
opravljajo dejavnosti posebnega družbenega pomena, ne pa na splošno vse
gospodarske organizacije, ki opravljajo dejavnosti, ki se po nekaterih nomenklaturah štejejo med komunalne dejavnosti (npr. pekarne, mlekarne, kinematografi itd.). To pa so ravno tiste dejavnosti, ki terjajo v praksi posebno
ureditev.
Organizacijsko-politični zbor Skupščine SR Slovenije je na seji dne
25. 5. 1966 obravnaval problematiko komunalne dejavnosti in po analizi dejanskega in pravnega stanja na tem področju prišel do sklepa, da je republi-
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ški zakon, ki bi urejal odprta sistemska vprašanja komunalnih delovnih organizacij, ki opravljajo dejavnosti posebnega,družbenega pomena, potreben. Nakazal
je tudi najvažnejša vprašanja, ki bi jih moral urediti ta zakon, glede nekaterih
vprašanj pa tudi same rešitve.
II
Osnova za posebno ureditev komunalnih delovnih organizacij, ki jo opravljajo dejavnosti posebnega družbenega pomena, je v specifični! naravi teh
dejavnosti in v specifičnih odnosih med že omenjenimi partnerji, ki nastopajo
pri opravljanju teh dejavnosti. Bistvo teh dejavnosti je v tem, da so temeljnega
pomena za življenje in delo občanov, in organizacij v okoliščinah sodobnih
mest in industrijskih naselij; so enakega pomena kot šolstvo, zdravstvo, prosveta itd. in pomenijo sestavni del sodobnega družbenega standarda. To so
neobhodni in bistveni element urbanistične opremljenosti naselij. Zato se te
dejavnosti morajo opravljati. Po ustavi jih mora zagotavljati občina, neposredno pa jih opravljajo komunalne delovne organizacije, ki so samostojne
in samoupravne organizacije.
Občina je dolžna organizirati komunalno dejavnost in stalno zagotavljati
pogoje za ustrezno delovanje komunalnih delovnih organizacij; za to je ona
odgovorna pred občani. Komunalna delovna organizacija pa je odgovorna za
operativno izvrševanje komunalnih storitev. Pred občani sta torej odgovorni za
opravljanje komunalnih dejavnosti občina oziroma njeni organi in komunalna
delovna organizacija. Odgovornost občine in pa okoliščina, da delujejo komunalne delovne organizacije v posebnih pogojih, zahtevajo da ima občina
nasproti komunalnim delovnim organizacijam nekatere posebne dolžnosti in
tudi nekatere posebne pravice. Posebne okoliščine delovanja komunalnih
delovnih organizacij so zlasti: obveznost stalnega zadovoljevanja potreb na
določenem območju v skladu s predpisi in s politiko občinske skupščine, monopolni položaj, vnaprej določeni pogoji poslovanja zlasti glede cene oziroma
tarif in drugih pogojev, odsotnost tržnih zakonitosti, poseben status sredstev
teh organizacij (omejeno razpolaganje s temi sredstvi), funkcionalna povezanost z izgradnjo mesta oziroma naselja itd.
Na tem področju se torej srečujeta dve samoupravi pri izvrševanju iste
naloge. Zato je med njima neobhodno potrebna precizna razmejitev funkcij
in obenem najtesnejša povezanost.
III

Predlog zakona ureja vprašanja, ki jih postavlja specifična narava komunalne dejavnosti in specifičen položaj komunalnih delovnih organizacij, ki te
dejavnosti opravljajo; to so vprašanja, ki jih nakazujejo sklepi organizacijskopolitičnega zbora. Predvsem mora zakon določiti komunalne dejavnosti posebnega režima, ki ga uvaja. Koncept zakona je v tem, da republika neposredno
sama določa vrsto dejavnosti, ki so posebnega družbenega pomena (prvi odstavek 1. člena), razen tega pa omogoča občinam, da razširijo sklop teh dejavnosti še na nekatere druge dejavnosti, ki so tudi naštete v zakonu (drugi odstavek 1. člena). Kolikor občina izkoristi to pooblastilo, razširi s tem avtomatično režim tega zakona tudi na take dejavnosti. Preko okvira republiškega
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zakona občina ne more iti. Občinam je dana možnost razširiti specifični režim
tega zakona na tiste dejavnosti, ki se same po sebi lahko opravljajo bodisi po
čisto komercialnih načelih, ali pa — v skladu s politiko občinske skupščine
— z ustrezno večjo intervencijo občinskih organov.
Drugo izhodišče zakona je v tem, da velja režim, ki ga uvaja za vse vrste
obstoječih samoupravnih organizacijski opravljajo komunalno dejavnost, torej
ne le za komunalna podjetja, ampak tudi za zavode, obrte, servise itd. Zakon
ne sili v kakršne koli prisilne reorganizacije, ampak ureja le zatečeno stanje.
Težnjo oziroma zahtevo, da se komunalna dejavnost organizira le v obliki
podjetij, naj opraviči praksa, ki edina lahko objektivno preizkusi vrednost posameznih organizacijskih oblik, ki se, pojavljajo na tem področju. Zakon pomeni
torej dejansko dopolnitev temeljnega zakona o podjetjih (za komunalna podjetja) oziroma dopolnitev temeljnega zakona o zavodih (za komunalne zavode).
Poseben režim, ki naj ga uveljavi zakon, je predvsem v posebnih pravicah
in dolžnostih, ki jih ima občinska skupščina nasproti komunalnim in delovnim
organizacijam. Posebne dolžnosti občinske skupščine sot materialne, organizacijske in planske narave (skrb za sredstva, urejevanje ,s predpisi, usklajevanje in planiranje). Posebne njene pravice pa so: pravica soglasja k spremembi
dejavnosti, k statusnim spremembam, k cenam oziroma tarifam, k imenovanju
direktorja, pravica potrditve investicijskih programov in letnih planov investicijskega vzdrževanja, pravica potrditve statua, pravica nadzorstva nad delom,
pravica imenovanja predstavnikov družbene skupnosti v organe komunalne
delovne organizacije.
Poseben režim komunalne delovne organizacije sestavljajo tudi obveznosti
komunalne delovne organizacije nasproti občanom in organizacijam glede
opravljanja službe ter glede uveljavljanja načela javnosti na tem področju.
Poseben pomen v odnosih med občinsko skupščino in komunalnimi delovnimi organizacijami imajo cene oziroma tarife za komunalne storitve. Občinska
skupščina mora imeti v rokah politiko Cen oziroma tarif'na tem področju; zato
se ji daje pravica soglasja k tem cenam oziroma tarifam (prvi odstavek
11. člena). Cena oziroma tarifa za komunalno storitev mora zagotavljati redno
in investicijsko vzdrževanje komunalnih naprav in delovnih sredstev komunalne delovne organizacije. Cena lahko vsebuje tudi del, ki je namenjen za
razširjeno reprodukcijo komunalnih naprav, ni pa to obvezno. V praki je
uveljavljena t. i. stroškovna cena, ki vsebuje stroške eksploatacije, amortizacijo, obresti na poslovni sklad, del sredstev za razširjeno reprodukcijo komunalnih naprav in za sklade podjetja. Obresti na poslovni sklad in del sredstev
za razširjeno reprodukcijo nista vnaprej določljiva. Odvisna sta od programa
razvoja komunalnih objektov in naprav ter od. konkretne politike občinske
skupščine na tem področju. Posamezni elementi cene oziroma tarife za komunalno storitev, ki jo predlaga komunalna delovna organizacija, so seveda
lahko spomi. Zato predvideva predlog zakona poseben mehanizem, po katerem
se rešujejo taki spori (12. člen).
Po sklepih Organizacijsko-političnega zbora je treba, v zvezi s pripravo
zakona proučiti tudi vprašanje režima sredstev komunalnih delovnih organizacij, ki je v praksi neurejen. Predlog zakona (10. člen) razvršča sredstva komunalnih delovnih organizacij v dve kategoriji, in sicer 1. v kategorijo sredstev, s katerimi gospodarijo komunalne delovne organizacije (seveda z omejitvami, ki jih narekuje namen teh sredstev); to so komunalne naprave za individualne komunalne storitve in delovna sredstva vseh komunalnih delovnih
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organizacij, 2. v kategorijo sredstev, ki se dajejo komunalnim delovnim organizacijam s pogodbo le v »oskrbovanje^; to so komunalne naprave za kolektivne
komunalne storitve (parki, ceste, zelenice itd.), ki so javno dobro in se financirajo iz občinskih sredstev. Sredstva pod 1. se amortizirajo in je amortizacija
element cene. Zato je ta določba velikega gospodarskega pomena za komunalne
delovne organizacije in za občine, ker omogoča bolj smotrno gospodarjenje
s komunalnimi napravami.
IV
Osnutek zakona je bil poslan v izjavo 15 največjim občinam v SR Sloveniji,
obema mestnima svetoma, republiški gospodarski zbornici, republiškemu odboru sindikata delavcev storitvenih dejavnosti. Pozneje je bil že na podlagi
pripomb izpopolnjeni osnutek obravnavan še na posvetovanju s predstavniki
gorenjskih komunalnih organizacij v Kranju (Kranj, Radovljica, Jesenice, Tržič,
Skofja Loka, Kamnik, Domžale), s predstavniki mariborskih občin ter tamkajšnjih komunalnih organizacij in končno še s predstavniki 15 največjih komunalnih organizacij z območja cele Slovenije. Na tem posvetu je bilo ugotovljeno, da osnutek ustreza, sporni pa sta dve določbi, in sicer:
1. določba o pravici občinske skupščine, da daje soglasje k ijnenovanju
direktorja;
2. določba o pravici občinske skupščine, da uvede predstavnike družbene
skupnosti v posamezne komunalne delovne organizacije.
Predstavniki komunalnih delovnih organizacij ocenjujejo ti določbi kot
nezaupnico delavskemu samoupravljanju v teh organizacijah.
Vendar Izvršni svet meni, da sta navedeni ingerenci občinske skupščine
na tem področju potrebni, ker zagotavljata večji vpliv javnosti pri delu komunalnih delovnih organizacij in večjo garancijo, da bo občinska skupščina
res lahko uresničevala svojo odgovornost pred občani za delovanje teh organizacij, Treba je imeti v vidu, da nosi občinska skupščina pri teh organizacijah
ne le politično odgovornost pred občani, ampak praktično tudi civilnopravno
odgovornost za njihovo slabo poslovanje, kajti nasproti tem organizacijam samim ni mogoče voditi izvršbe zaradi njihovih dolgov niti jih ni mogoče likvidirati, ker je njihovo delo obveznega značaja. Poleg tega gre pri obeh določbah
za ustavno predvideni instituciji v organizacijah, ki opravljajo zadeve posebnega družbenega pomena.
Številne pripombe so bile dane tudi k 1. členu, ki določa nomenklaturo
komunalnih dejavnosti posebnega družbenega pomena, npr. da se vnese med
naštete dejavnosti tudi PTT služba, dimnikarska služba, vzdrževanje pristanišč
itd. Takim zahtevam ni bilo mogoče ugoditi, čeprav gre res za dejavnosti istega
značaja, ker so te dejavnosti že urejene z zveznimi predpisi (PTT-služba, vzdrževanje pristanišč) ali pa z že obstoječimi posebnimi republiškimi predpisi (dimnikarska služba). Obstoji tudi pripomba, da je iz te nomeklature treba črtati
tržnice na debelo. Vendar pa so tržnice na debelo povsod po svetu javna komunalna institucija, ker samo kot taka lahka omogoča vsem prodajalcem prost'
pristop na tržišče večjih oziroma velikih mest.
Ta predlog je prvi predlog zakona o komunalnih delovnih organizacijah
v SFRJ. Zato vlada zanj zanimanje v vsej državi. Potreba, da se regulira to
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področje z republiškim zakonom in na njegovi osnovi z občinskimi odloki, je
bila poudarjena tudi na zadnjem zasedanju Stalne konference mest v Mostar ju
v oktobru lanskega leta.
POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
25. marca 1967 obravnavala predlog zakona o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena,
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil njen Izvršni svet.
V načelni obravnavi predloga zakona je komisija razpravljala predvsem
o vprašanju republiške pristojnosti, da v predlaganem obsegu in na način, kot
je določen v zakonskem predlogu, z zakonom uredi to materijo. Pri tem je
izhajala iz dveh predpostavk. Prvič, da spada določanje splošnih pogojev za
dejavnost komunalnih organizacij po ustavi (96. čl. ustave SFRJ, 86. čl ustave
SRS) načeloma v okvir regulatome funkcije občine. Drugič, da temeljni zakon
o podjetjih (Ur. 1. SFRJ, št. 17/65), ki sicer zajema tudi komunalne gospodarske
organizacije, vzpostavlja glede komunalnih in drugih gospodarskih organizacij,
ki opravljajo dejavnost posebnega družbenega pomena, možnost posebnega
režima, zlasti v razmerju teh organizacij do organov družbeno-političnih skupnosti. Komisija se je strinjala z obrazložitvijo zakonskega predloga, ki z obeh
navedenih izhodišč pravilno utemelji tako obseg zakonodajne pristojnosti republike na tem področju kakor tudi sam pravni koncept predlagane zakonske
ureditve. Slednja je v naši zakonodajni praksi nova in izpopolnjuje praznino,
ki je doslej obstojala, zaradi česar ima tudi poseben političen pomen. Z njo
se v okviru, ki je nujno potreben, na nivoju republike dopolnjuje zvezna zakonska ureditev delovnih organizacij (temeljni zakon o podjetjih in temeljni
zakon o zavodih) ter se vzpostavlja specifični status navedene kategorije komunalnih organizacij, zlasti v razmerju do občine oziroma do njene skupščine.
To je spričo posebnega zfiačaja nalog, ki so v svoji osnovi naloge občine, a
jih neposredno opravljajo takšne organizacije, po mnenju komisije stvarno
utemeljeno in v našem pravnem sistemu tudi možno in potrebno. '
Z navedenimi ugotovitvami in pravnimi stališči komisije je bilo v osnovi
odpravljeno tudi drugo splošno vprašanje o tem, zakaj zakon zajema samo določeno vrsto komunalnih organizacij, se pravf samo tiste, ki opravljajo dejavnost posebnega družbenega pomena, ne pa tudi ostalih komunalnih organizacij.
Režim, ki je v zakonskem predlogu določen za tiste komunalne organizacije, ki opravljajo dejavnost posebnega družbenega pomena, se z zakonom
neposredno vzpostavljajo le za določene vrste takšnih komunalnih organizacij,
medtem ko je občinam prepuščena pravica, da ta režim raztegnejo tudi na ostale
tovrstne komunalne organizacije. Glede na uvodoma omenjeno ustavno določbo
o normativni funkciji občine na tem področju komisija ni imela pomislekov
zoper možnost takšne pravne solucije, ki je brez dvoma bolj elastična in zato
prilagodljiva konkretnim razmeram v posamezni občini.
V splošni obravnavi je bilo posebej obravnavano vprašanje, ali predlog
zakona, ki ureja vprašanje režima sredstev, s katerimi gospodarijo komunalne
organizacije oziroma jih oskrbujejo (10. čl.), ter vprašanje določanja cen oziroma
tarif za komunalne storitve (11. in 12. člen) deloma ne posega v zvezno zakonodajno sfero. — V komisiji je bil na obe vprašanji dan negativen odgovor.
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Kolikor se predlagana ureditev nanaša na sredstva, s katerimi komunalne
organizacije gospodarijo, se s predlogom zakona ne ureja nekaj novega. Kar
pa se tiče statusa sredstev, ki pomenijo javno dobro, in režima gospodarjenja
z njimi, to področje, ki sicer spada v področje popolne zvezne zakonodaje
(1. točka 161. člena ustave SFRJ), z zveznim zakonom ni urejeno. Dokler pa
zveznega zakona s takšnega področja ni, lahko to ureja republiški zakon
(119. člen ustave SFRJ). — Določanje cen in tarif za komunalne storitve spada
po določbah (1., 13. in 16. čl.) zakona o oblikovanju in družbeni kontroli cen
(Ur. 1. SFRJ, št. 12/67) v občinsko oziroma v republiško pristojnost, zaradi česar
je tudi ustrezni del določb zakonskega predloga ostal v okvirih republiške
pristojnosti.
Končno je bilo postavljeno vprašanje, ali ni v vseh primerih delovnih
organizacij, ki opravljajo dejavnost posebnega družbenega pomena, torej tudi
pri tovrstnih komunalnih organizacijah sodelovanje predstavnikov javnosti
obligatorno. Komisija je sprejela stališče, da je v zakonskem predlogu določena
le fakultativna rešitev možna. Tako po ustavi (90. člen) kot po temeljnem zakonu o podjetjih (62. člen) je namreč rešitev tega vprašanja prepuščena zakonu.
V podrobni obravnavi je komisija predlagala naslednje spremembe in dopolnitve v besedilu zakonskega predloga:
K 1. členu : a) v 3. alinei prvega odstavka se beseda »odstranjevanju«
nadomesti z besedo »odstranjevanje«, s čimer se popravlja očitna tiskovna
napaka;
b) v 5. alinei se iz endkega razloga beseda »opravljanje« nadomesti z besedo
»opremi j anj e«;
c) določba 6. alinee se črta.
Res je sicer, da zakon o spremembah in dopolnitvah zakona.o obrestih od
gospodarskih skladov (Ur. 1. SFRJ, št. 15/65) v svojem 7. členu šteje za komunalno dejavnost tudi distribucijo električne energije. Toda ta zakon ureja samo
vprašanje skladov in družbenih obveznosti ter v določbi 7. člena izrečno omejuje opredelitev tam navedenih, delovnih organizacij kot komunalnih le ^>v
smislu tega zakona«. Na drugi strani pa delovne organizacije, ki se ukvarjajo
z distribucijo električne energije, posebej urejata temeljni zakon o elektrogospodarskih organizacijah (Ur. 1. FLRJ, št. 2/58 in 1/59) in temeljni zakon
o elektrogospodarstvu (Ur. 1. SFRJ, št. 17/65). Končno se dejavnost teh organizacij v SR Sloveniji v vseh konkretnih primerih razteza na območje več občin
(skupno je 5 takšnih organizacij). Iz vseh navedenih razlogov je bila komisija
mnenja, da gre predlog zakona v tem delu prek okvira republiške zakonodajne
pristojnosti, ko vključuje »distribucijo električne energije« v svoj 1. člen.
K 3. členu: V prvi vrsti je popravljena tiskovna napaka, ko se besedo
»interes« nadomesti z besedo »interesi«.
K 4. členu: Besedilo na začetku člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina je v skladu s programom svojega razvoja dolžna. . .« Obveznost,
da zagotavlja možnosti za delovanje komunalnih organizacij, zadeva neposredno
občino oziroma občinsko skupnost; občinska skupščina to obveznost le uresničuje, v skladu s programom razvoja občine.
K 10. členu : Besedilo prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»S komunalnimi napravami za individualne komunalne storitve in pro^
izvode ter z delovnimi sredstvi komunalnih delovnih organizacij gospodarijo
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te1 organizacije, kolikor si gospodarjenja s posameznimi' napravami investitor
ni pridržal in jih dal komunalni delovni organizaciji le v oskrbovanje.«
Iz obrazložitve zakonskega predloga izhaja, da je predlagatelj pravilno
razlikoval dve skupini »sredstev komunalnih organizacij« in tudi ustreznega
različnega pravnega režima »gospodarjenja« z njimi. Sredstva iz prve skupine
so tista, s katerimi komunalne organizacije neposredno gospodarijo (z določenimi omejitvami); sredstva iz druge skupine pa so javno dobro, ter jih komunalne organizacije le oskrbujejo. To je treba le s predlaganim spremenjenim
besedilom tudi ustrezno izraziti. Prvotno besedilo ustvarja nejasnost ter celo
dopušča razlago, da so sredstva iz prve skupine v lasti komunalnih organizacij, kar ne bi bilo pravilno.
K 11. členu: Besedilo drugega dela prvega odstavka se spremeni tako,
da se glasi:
»kolikor ni za posamezne vrste komunalnih storitev z zveznimi predpisi
drugače določeno.«
Ker izjemo lahko predstavljajo le posebni zvezni predpisi za posamezne
vrste komunalnih storitev, je treba v tem smislu modificirati besedilo zakonskega predloga.
K 12. členu: Za 12. členom se vstavi nov 12. a člen z naslednjim
besedilom:
»Ce mora komunalna delovna organizacija na podlagi odločitve občinske
skupščine določiti ceno oziroma tarifo za komunalno storitev pod svojo stroškovno ceno, ji mora občinska skupščina zagotoviti kritje primanjkljaja.«
Ko predlog zakona ureja problematiko o cenah oziroma o tarifah za komunalne storitve, bi zakon v tem delu ostal očitno pomanjkljiv, če ne bi reguliral primerov, ko se komunalni organizaciji od zunaj določa cena oziroma
tarifa za njene storitve, pa je ta nižja od stroškovne cene. V tem primeru mora
občina nadomestiti komunalni organizaciji razliko.
K 15. členu: Besedilo se v začetku dopolni tako, da se glasi:
»Z odlokom občinske skupščine ali z aktom o ustanovitvi...«
Komisija meni, da občinski skupščini ne bi bilo mogoče odrekati možnosti,
da ne samo v konkretnem primeru z aktom o ustanovitvi komunalne organizacije, ampak tudi s splošnim predpisom določi, da je potrebno njeno soglasje
k imenovanju direktorja v vseh ali v posameznih vrstah komunalnih organizacij .
K 17. členu : Začetek besedila zadnjega odstavka se spremeni tako, da
se glasi:
»S statutom občine ah z odlokom občinske skupščine je lahko določeno,
kako morajo ...«
Sprememba je redakcijska.
Predstavnik predlagatelja zakonskega predloga je navedenei amandmaje
zakonodajno-pravne komisije sprejel, razen amandmajev k 1. členu pod c) in
k 12. členu, glede katerih si je izjavo pridržal. Navedeni sprejeti amandmaji
so postali sestavni del predloga.
Zakonodajno^pravna komisija je mnenja, da je zakonski predlog, skupaj
z amandmaji komisije, v skladu z ustavo in s pravnim sistemom.
St.: 352-7/67
Ljubljana, 24. 3. 1967
30
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Odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve RZ
je na 32. seji razpravljal o predlogu zakona o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena.
Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije.
Zakonski predlog je obrazložil predstavnik - Izvršnega sveta tovariš Janez
Smidovnik.
Odbor, ki se je že predhodno vključil v razpravo o osnutku tega zakonskega predloga in o njem dal svoje mnenje Organizacijsko-političnemu zboru,
je ugotovil, da predstavlja zakonski predlog uresničitev sklepov Organizacijskopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije iz leta 1966. Zakon rešuje zlasti
specifičnosti, ki se kažejo v tem, da morajo komunalne delovne organizacije
splošnega družbenega pomena delati in poslovati ne glede na njihov poslovni
uspeh. Zaradi tega dejstva nastajajo razlike v poslovanju med komunalnimi
in drugimi gospodarskimi delovnimi organizacijami. Komunalna delovna organizacija si ne izbira naročnika, na svojem območju pa dobi skoraj vedno monopolen položaj. Tak značaj komunalnih organizacij torej zahteva, da dobi
občina več pravic do teh organizacij tako glede določanja cen in tarif, režima
gospodarjenja in soodločanja predstavnikov javnosti pri upravljanju in vodenju
teh organizacij.
V razpravi je bilo postavljeno vprašanje koordinacije dela posameznih
komunalnih služb. Pojasnjeno je bilo, da ta zakon tega vprašanja sicer ne
rešuje, koordinacija dela in istočasno izvajanje del pa sta možni že na podlagi
določil 13. člena zakona, ki določa, da občinska skupščina potrjuje delovne
programe komunalnih delovnih organizacij. Prav tako pa koordinirano delo
predvideva tudi predlog zakona o urbanističnem planiranju v pogledu »Lokacije«. Občine pa bodo morale temu vprašanju le posvetiti vso pozornost in
usklajevati dela posameznih komunalnih organizacij tako, da ne bo prihajalo
do nepotrebnih večkratnih del (prekopavanja cest, napeljava raznih vodov itd.),
ki jih je mogoče obenem izvršiti. Z usklajenimi dolgoročnimi investicijskimi
programi je koordinacijo del možno uresničiti. V načelni obravnavi se je odbor
z zakonskim predlogom strinjal in ga sprejel.
V podrobni obravnavi posameznih členov je odbor proučil amandmaje
zakonodaj no-pravne komisije in se je z njimi strinjal, razen z amandmajem
k šesti alinei 1. člena, s katerim se predlaga, da se distribucija električne energije črta iz seznama komunalnih dejavnosti posebnega družbenega pomena
in k 12. a členu, s katerim se predvideva plačilo regresa komunalnim delovnim
organizacijam, če občina določi nižjo ceno kot znaša »stroškovna cena«. Člani
odbora sodijo, da se mora oskrba naselij z električno energijo upoštevati med
komunalnimi dejavnostmi posebnega družbenega pomena, pojem »stroškovna
cena« pa ekonomsko ni jasen.
K posameznim členom odbor predlaga naslednje dopolnitve in spremembe:
K 1. členu : Besedilo šeste alinee »— distribucija električne energije«
se črta in nadomesti z novim besedilom: »— oskrba naselij in mest z energijo«.
Po mnenju odbora naj se oskrba mest in naselij z energijo (tudi električno)
vnese v nomeklaturo komunalnih dejavnosti posebnega družbenega pomena.
Predstavnik Izvršnega sveta si je pridržal pravico kasnejše odločitve glede
predlaganega amandmaja. Odbor je pooblastil predsednika, da naj se dokončna
formulacija določi na usklajevalnem sestanku začasnega odbora za proučitev
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problematike komunalnih služb Organizacijsko-političnega zbora in zakonodajno-pravne komisije, s tem, da bo v 1. členu zapopadena tudi oskrba naselij
z električno energijo, ker je to nedvomno dejavnost, ki je posebnega družbenega pomena.
K 11. členu: V prvi vrsti prvega odstavka se med besedi: »storitve
določijo« vneseta besedi: »in proizvode«.
V drugem odstavku se v prvi vrsti med besedi: »storitve se« vneseta
besedi: »in proizvode«.
Dopolnitvi sta redakcijskega značaja in sta potrebni zaradi uskladitve
z določili 10. člena, ki govori o komunalnih storitvah in proizvodih. Predstavnik Izvršnega sveta se je z amandmajem strinjal.
K 12. a členu (amandma zakonodajno-pravne komisije): Odbor sodi,
da pojem »stroškovna cena« ekonomsko ni jasno opredeljen. V tej ceni je
lahko kot element tudi razširjena reprodukcija, sredstva za osebne dohodke
niso definirana itd. Ker režim določanja cen za komunalne storitve in proizvode že določata 11. in 12. člen zakonskega predloga, po mnenju odbora to
določilo ni potrebno. Odbor naroča svojemu predsedniku, da na usklajevalni
seji zastopa to stališče.
Za 19. členom naj se doda novi 19. a člen, ki se glasi: »Določbe
prvega odstavka 13. člena in določbe 19. člena tega zakona veljajo tudi za
podjetja za distribucijo električne energije glede elektroenergetskih distribucijskih objektov in naprav na območjih, ki se urejajo z urbanističnim oziroma
zazidalnim načrtom.«
Način poslovanja in gospodarjenja podjetij za distribucijo električne energije urejajo posebni zvezni predpisi. Kadar pa gre za oskrbo naselij z električno energijo, torej za komunalno dejavnost, bi tudi za to podjetja morala
upoštevati določila tega zakona. Ta dopolnitev zakonskega predloga je potrebna
tudi zaradi amandmaja k 1. členu. Predstavnik Izvršnega sveta amandmaja ni
sprejel in si je pridržal pravico do naknadne izjave. Odbor je pooblastil svojega
predsednika, da na usklajevalnem sestanku zastopa to stališče odbora s tem,
da se dokončna formulacija oziroma mesto te vsebine določita na tem. sestanku.
Odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve predlaga Republiškemu zboru, da zakonski predlog sprejme ob upoštevanju amandmajev odbora, oziroma ob upoštevanju sprememb k 1., 12. a in 19. a členu
kot bodo sprejete na usklajevalni seji predstavnikov začasnega odbora za proučitev problematike komunalnih služb Organizacijsko-političnega zbora in
zakonodajno-pravne komisije.
Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Matevža inž. Barleta.
St.: 352-7/67
Ljubljana, 29. 3. 1967
Začasni odbor za proučitev problematike komunalnih služb OPZ je na
svoji seji dne 16. 3. 1967 obravnaval in sklepal o predlogu zakona o komunalnih
delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet.
Odbor je ugotovil, da predstavlja predloženi zakonski predlog uresničitev
sklepov Organizacijsko-političnega zbora, ki jih je sprejel na seji dne 25. 5. 1966.
Na tej seji je zbor razpravljal o problematiki komunalnih dejavnosti v SR Slo30»
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veniji in tedaj ugotovil, da imajo komunalne gospodarske organizacije zaradi
specifične narave dela, ki ga opravljajo, posebno vlogo. Ta se kaže zlasti v tem,
da morajo brezpogojno delovati, ne glede na ekonomski uspeh. Zaradi teh
posebnosti so tudi v načinu poslovanja razlike med komunalnimi in drugimi
gospodarskimi organizacijami, predvsem v tem, da komunalna gospodarska
organizacija navadno ni svobodna ne pri izbiri naročnika, ne pri določitvi cene.
Posebno vlogo ji daje tudi dejstvo, da je na svojem območju najčešče monopolist. Vse to zahteva poseben pravni položaj teh organizacij. Občina mora
imeti do teh delovnih organizacij več pravic in tesnejša razmerja kot do
drugih gospodarskih organizacij.
Z uveljavitvijo temeljnega zakona o podjetjih je bila razveljavljena uredba
o ustanavljanju podjetij in obrtov, s čimer je prenehala tudi vsa povezava in
dosedanja ureditev razmerij med komunalnimi gospodarskimi organizacijami
in občinami. Temeljni zakon ne ureja vprašanj, ki zadevajo komunalne gospodarske organizacije, pač pa dopušča, da uredi to fepublika s svojim zakonom.
Prav zaradi tega, ker omenjena razmerja dosedaj niso bila urejena, je
zbor posebej naložil izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, naj v skladu
s stališči, ki jih je zavzel do teh vprašanj, pripravi predlog republiškega zakona
o komunalnih delovnih organizacijah.
Odbor ugotavlja, da je predlagatelj zakonskega predloga upošteval vsa
stališča Organizacijsko-političnega zbora glede navedenih vprašanj tako, da
predlagani zakon ureja vsa poglavitna vprašanja, na katera je zbor v svoji
razpravi opozoril.
Pri tem je odbor posebej pozitivno ocenil tista zakonska določila, ki
uveljavljajo nekatere najnujnešje pravice in dolžnosti občine na tem področju,
zlasti pri oblikovanju cen, oziroma tarif za individualne komunalne storitve,
pri programiranju enostavne in razširjene reprodukcije komunalnih naprav,
pri uporabi sredstev za redno in investicijsko vzdrževanje komunalnih naprav
ter za razširjeno reprodukcijo. Prav tako zagotavlja predlagani zakon občini
tudi pravice soodločanja o statusnih spremembah v komunalni organizaciji.
Glede na to je odbor zakonski predlog v načelu sprejel, medtem ko pri
obravnavi v podrobnosti k posameznim zakonskim členom ni imel pripomb.
Odbor predlaga Organizacij sko-političnemu zboru, da zakonski predlog
sprejme v predloženem besedilu.
Za svojega poročevalca je odbor določil poslanko inž. Marijo Vičar-Zupančičevo.
Št.: 352-7/67
Ljubljana, 16. 3. 1967
Na podlagi sklepa odbora za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve RZ na 32. seji, s katerim je odbor pooblastil svojega predsednika
tov. Borisa Kocijančiča, da na skupni usklajevalni seji z odborom za proučitev
problematike komunalnih služb Organizacij sko-političnega zbora in z zakonodajno-pravno komisijo doseže enotno formulacijo zakonskega predloga k 6. alinei 1. člena, k 12. a členu (amandma zakonodajno-pravne komisije) in k novemu 19. a členu (amandma odbora za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in
komunalne zadeve), odbor predlaga Republiškemu zboru, da osvoji naslednje
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pripombe in dopolnitve k predlogu zakona o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena:
K 1. členu : Besedilo 6. alinee »distribucija električne energije« se
črta in nadomesti z novim besedilom: »— oskrba naselij z električno energijo
(distribucija električne energije),«.
Predstavnik predlagatelja je amandma sprejel.
K 2. členu : Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: »Za delovne organizacije, ki se. ukvarjajo z distribucijo električne energije, veljajo določbe tega
zakona, kolikor ni glede teh organizacij z zveznimi predpisi drugače določeno«.
Dopolnilo je potrebno v zvezi z amandmajem k 6. alinei 1. člena. Dopolnitev tega člena pa je potrebna tudi zaradi jasnosti, da veljajo določbe predlaganega zakona za distributerje električne energije le v toliko, kolikor gre za
oskrbo naselij,z električno energijo, to se pravi za komunalno dejavnost. Predstavnik Izvršnega sveta se je z amandmajem strinjal.
K 12. a členu (amandma zakonodajno-pravne komisije); Amandma
zakonodajno-pravne komisije se ne osvoji. Režim določanja cen za komunalne
storitve in proizvode že določata 11. in 12. člen in zato tak dodatek ni potreben.
Predlagatelj.se je s to ugotovitvijo strinjal.
K 19. a členu : Odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve umika amandma, ker je določilo glede obveznosti distributerskih
podjetij že definirano z dopolnitvijo tretjega odstavka 2. člena.
Ker so bile na usklajevalni seji razčiščene vse nejasnosti in je bilo doseženo
soglasje glede formulacije posameznih členov, predlaga odbor za urbanizem,
stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve, da Republiški zbor sprejme predlog zakona o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno
dejavnost posebnega družbenega pomena v enakem besedilu kot ga je sprejel
Organizacijsko-politični zbor.
Št.: 352-7/67
Ljubljana, 31. 3. 1967
PREDLOG ODLOKA
o potrditvi statuta cestnega sklada SR Slovenije
Na podlagi 148. člena ustave SR Slovenije in 5. člena zakona o cestnem
skladu SR Slovenije (Ur. 1. SRS, št. 8-62/65 in 30-310/65) je Skupščina SR Slovenije na seji Republiškega zbora dne 20. aprila 1967 in na seji Gospodarskega
zbora dne 18. aprila 1967 sprejela
ODLOK
o potrditvi statuta cestnega sklada SR Slovenije
I.
Potrdi se statut cestnega sklada SR Slovenije v besedilu, ki ga je sprejel
upravni odbor cestnega sklada in ga predložil Skupščini SR Slovenije dne
10. 4. 1967.
II.
Ta odlok velja osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.
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Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
6. 4. 1967, št. 022-92/67.
Odbor za proizvodnjo in promet Republiškega zbora — poročilo z dne
5. 4. 1967, št. 022-92/67.
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora
— poročilo z dne 5. 4. 1967, št. 022-92/67.
PREDLOG ODLOKA
o soglasju k rebalansu finančnega načrta cestnega sklada SR Slovenije
za leto 1967
Na podlagi 148. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 1. člena
zakona o spremembah zakona o cestnem skladu SR Slovenije (Ur. 1. SRS,
št. 30-310/65) je Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji Republiškega zbora dne 20. aprila 1967 in na seji Gospodarskega zbora dne 18. aprila
1967 sprejela
ODLOK
o soglasju k rebalansu finančnega načrta cestnega sklada SR Slovenije
za leto 1967
I.
K rebalansu finančnega načrta cestnega sklada SR Slovenije za leto 1967, ■
ki ga je sprejel upravni odbor cestnega sklada SR Slovenije in ki izkazuje
dohodke v znesku 158 427 853 din in izdatke v enaki višini, se daje soglasje.
II.
Ta odlok velja naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.
POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
6. 4. 1967, št. 400-21/67.
Odbor za prdizvodnjo in promet Republiškega zbora — poročilo z dne
5. 4. 1967, št. 400-21/67.
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora
— poročilo z dne 5. 4. 1967, št. 400-21/67.
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PREDLOG ODLOKA
o potrditvi programa cestnega sklada SR Slovenije o vzdrževanju in
rekonstrukciji cest v obdobju 1967—1970
Na podlagi 148. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 7. člena
zakona o cestnem skladu SR Slovenije (Ur. 1. SRS, št. 8-62/65) je Skupščina
Socialistične republike Slovenije na seji Republiškega zbora dne 20. aprila 1967
in na seji Gospodarskega zbora dne 18. aprila 1967 sprejela
ODLOK
o potrditvi programa cestnega sklada SR Slovenije o vzdrževanju in
rekonstrukciji cest v obdobju 1967—1970
I.
Potrdi se program cestnega sklada SR Slovenije o vzdrževanju in rekonstrukciji cest v obdobju 1967—1970, kot ga je sprejel upravni odbor cestnega
sklada SR Slovenije na seji dne 23. 3. 1967.
II.
Ta odlok velja osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.
POROČILA
Odbor za proizvodnjo in promet Republiškega zbora je na skupni seji
z odborom za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora
obravnaval dne 5. aprila 1967 program cestnega sklada SR Slovenije o vzdrževanju in rekonstrukciji cest v obdobju 1967—1970, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v potrditev upravni odbor cestnega sklada SR Slovenije.
Program določa politiko vzdrževanja in rekonstrukcije cest za obdobje
1967—1970 ter prikazuje odločitve glede financiranja tekočega vzdrževanja in
rekonstrukcij cest I., II. in III. reda. Sestavni del programa je tudi plan del
1967—1970 na posameznih cestah in cestnih odsekih. Program nadalje vsebuje
oceno virov dohodkov cestnega sklada, ne zajema pa novogradenj, ker se po
veljavnih predpisih smejo uporabljati prispevki za ceste od vozil in pogonskega goriva samo za vzdrževanje in rekonstrukcije cest.
Odbora sta v razpravi ugotovila, da je program pomemben prispevek k izvajanju večletnega sistematičnega urejevanja problematike cestnega gospodarstva. Ob tej ugotovitvi pa odbora menita, da z razpoložljivimi sredstvi ne bo
možno v celoti in zadovoljivo rešiti problema modernizacije cestnega omrežja,
ki bi ustrezala zahtevam prometa in celotnega gospodarskega razvoja. Zato
si bo treba še nadalje intenzivno prizadevati, da se zagotove potrebna dodatna
sredstva, ki bodo omogočila tudi gradnjo novih hitrih cest.
Odbora sta v načelni in podrobni obravnavi odobrila predlog programa cestnega sklada SR Slovenije za obdobje 1967—1970.
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Odbor za proizvodnjo in promet predlaga Republiškemu zboru, da sprejme
odlok o soglasju k programu cestnega sklada SR Slovenije za obdobje 1967
do 1970.
Za poročevalca je odbor določil poslanca Franca Gorenca.
Št.: 400-21/67
Ljubljana, 5. 4. 1967
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
6. 4. 1967, št. 400-21/67.
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora
— poročilo z dne 5. 4. 1967, št. 400-21/67.
PREDLOG ZAKONA
o dopolnitvi zakona o prisilni izterjavi prispevkov in davkov občanov
1. člen
V 8. členu zakona o prisilni izterjavi prispevkov in davkov občanov (Uradni
list SRS, št. 11-106/65) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Dejanje iz prejšnjega odstavka sme izvrševalec opraviti le, če je v odločbi
organa, ki opravlja prisilno izterjavo, tako odrejeno.«
2. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.
OBRAZLOŽITEV
Temeljni zakon o prispevkih in davkih občanov (Uradni list SFRJ, št.
32/64 in št. 52/66) je v 159. členu pooblastil republike, da v svojih zakonih
predpišejo, kako se opravljata rubež in cenitev premoženja v postopku za
prisilno izterjavo prispevkov in davkov. Naša republika je o tem izdala poseben
zakon o prisilni izterjavi prispevkov in davkov občanov. V postopku prisilne
izterjave po tem zakonu sme izvrševalec začeti rubež dolžnikov premičnin šele,
ko vroči dolžniku pismeno odločbo o prisilni izterjavi. Pred izročitvijo odločbe
o prisilni izterjavi in pred začetkom rubeža mora izvrševalec pozvati dolžnika,
naj plača dolg, in ga opozoriti, da se bo sicer začel rubež. Sele nato sme izvrševalec pričeti rubež. Rubež prične izvrševalec tako, da pozove dolžnika, da mu
pokaže stvari, ki bi bile primerne za rubež. V 8. členu zakona o prisilni izterjavi
prispevkov in davkov je določeno, da sme izvrševalec, če dolžnik noče odpreti
prostorov in pokazati stvari v stanovanju, v navzočnosti dveh prič odpreti
zaprte prostore, pohištvo in podobno, da bi lahko opravil rubež.
Omenjeno določilo, po katerem izvrševalec sam odloča o nasilnem vstopu
v dolžnikovo stanovanje oziroma druge zaprte prostore, pa ni v skladu z
52. členom zvezne ustave, ki določa, da je stanovanje nedotakljivo, da ne sme
nihče brez odločbe, izdane na podlagi zakona, proti posestnikovi volji vstopiti
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v tuje stanovanje ali v druge prostore niti jih preiskovati. Da se tej ustavni
določbi zadosti, se predlaga dopolnitev 8. člena zakona o prisilni izterjavi prispevkov in davkov z določilom, da sme izvrševalec v navzočnosti dveh prič
le tedaj sam odpreti dolžnikove zaprte prostore, če je v odločbi organa, ki
opravlja prisilno izterjavo (za dohodke pristojni občinski upravni organ), tako
odrejeno.
POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
3. aprila 1967 obravnavala predlog zakona o dopolnitvi zakona o prisilni izterjavi prispevkov in davkov občanov, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil
njen Izvršni svet.
Komisija je v načelni obravnavi ugotovila, da se je do uveljavitve temeljnega zakona o prispevkih in davkih občanov (Ur. 1. SFRJ, št. 32/64) prisilna
izterjava davkov v SR Sloveniji izvajala po uredbi o prisilni izterjavi davkov
in drugih proračunskih dohodkov (Ur. 1. SFRJ, št. 33/53, 25/57 in 42/62). Ker
je po določbi 194. člena temeljnega zakona o prispevkih in davkih občanov ta
uredba prenehala veljati, je na podlagi pooblastila iz 159. člena navedenega
temeljnega zakona Skupščina SR Slovenije sprejela zakon o prisilni izterjavi
prispevkov in davkov občanov. Ta zakon je skoraj v celoti prevzel dotedanjo
ureditev prisilne izterjave prispevkov in davkov, kakor je bila predpisana z že
navedeno zvezno' uredbo. Tudi glede vstopa v stanovanje zavezanca je republiški zakon prevzel režim, ki ga je uvedla zvezna uredba. Določba 8. člena zakona
je vsebinsko enaka 16. členu uredbe, določba 3. člena zakona, ki predpisuje
vsebino odločbe o prisilni izterjavi, pa 12. členu uredbe. Ob sprejemanju republiškega zakona se ni pojavil dvom glede skladnosti njegovega 8. člena z zvezno
ustavo, saj republiški zakon ni glede tega vprašanja ničesar spreminjal in je
le prevzel dotedanjo ureditev. Pri tem je bilo tudi upoštevano dejstvo, da je
ustava iz leta 1946 glede nedotakljivosti stanovanja obsegala enaka določila
kot ustava iz leta 1963.
Povod za predlagano dopolnitev 8. člena zakona o prisilni izterjavi prispevkov in davkov občanov je dal sklep Ustavnega sodišča Jugoslavije z dne
11. 1. 1967, da se začenja postopek za presojo ustavnosti in zakonitosti določbe
8. člena zakona o prisilni izterjavi prispevkov in davkov občanov. Postavilo
se je vprašanje skladnosti te določbe republiškega zakona z določbami drugega
odstavka 50. člena, 52. člena in prvega odstavka 70. člena ustave SFRJ, ker
republiški zakon nima določbe, po kateri bi moral finančni organ občinske
skupščine izdati najprej odločbe o preiskavi. Odločba občinskega, za finance
pristojnega upravnega organa, po kateri se v smislu določbe 3. člena omenjenega zakona izvaja prisilna izterjava prispevkov in davkov, po republiškem
zakonu, ne vsebuje odločbe o preiskavi kot posebnem dejanju v izvršilnem
postopku.
Ne glede na prej navedeno ugotovitev, da je do spornih rešitev v republiškem zakonu o prisilni izterjavi prispevkov in davkov občanov prišlo ob prevzemanju prejšnje zvezne ureditve, je bila komisija mnenja, da je zaradi uskladitve z navedenimi določbami zvezne ustave potrebno določbo 8. člena zakona
o prisilni izterjavi prispevkov in davkov občanov dopolniti tako, da sme izvrševalec v navzočnosti dveh prič le tedaj sam odpreti zavezančeve zaprte prostore,
če je tako odrejeno v odločbi organa, ki opravlja prisilno izterjavo.
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V podrobni obravnavi k predlogu zakona ni bilo pripomb niti predlogov za
spremembe ali dopolnitve.
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog
zakona v skladu z ustavo in s pravnim sistemom.
St.: 712-1/67
Ljubljana, 3. 4. 1967
Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora — poročilo z dne 14. 4. 1967, št. 712-1/67.
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora — poročilo z dne 3. 4. 1967, št. 712-1/67.
PREDLOG ODLOKA
o načrtu statističnih raziskovanj za leto 1967
Na podlagi 151. člena ustave Socialistične republike Slovenije v zvezi
s tretjim odstavkom 17. člena temeljnega zakona o statistiki (Uradni list SFRJ,
št. 21-228/66) je sprejela Skupščina Socialistične republike Sloveniji na seji
Republiškega zbora dne 20. aprila 1967 in na iseji Organizacijsko-političnega
zbora dne 18. aprila 1967
ODLOK
o načrtu statističnih raziskovanj za leto 1967
1. Sprejme se načrt statističnih raziskovanj za leto 1967, ki imajo pomen
za Socialistično republiko Slovenijo.
2. Načrt statističnih raziskovanj za leto 1967 je sestavni del tega odloka
in je objavljen skupaj z njim.
3. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.
OBRAZLOŽITEV
Po temeljnem zakonu o statistiki (Uradni list SFRJ, št. 21/66) sprejme
načrt statističnih raziskovanj skupščina ustrezne družbeno-politične skupnosti,
predloženi načrt torej Skupščina SR Slovenije. Le v tem primeru so dajalci
statističnih podatkov dolžni dati statistične podatke (7. člen omenjenega zakona).
Da bi lahko Zavod SRS za statistiko predložil načrt dodatnih republiških
statističnih raziskovanj, je pozval ustrezne uporabnike statističnih podatkov,
tj. vse občinske skupščine, republiške upravne organe, Gospodarsko zbornico
SRS, SZDL, republiški svet Zveze sindikatov, razne inštitute in fakultete, da
mu v določenem roku pošljejo svoje predloge, pri čemer pa naj upoštevajo že
sprejeti odlok Zvezne skupščine o načrtu statističnih raziskovanj, ki imajo
pomen za vso državo (Uradni list SFRJ, št. 2/67).
Glede na poslane predloge je sestavljen predlog načrta, v katerega so
vključena vsa tista statistična raziskovanja, ki so upravičena zaradi splošnih
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družbenih potreb ali zaradi posebnih potreb predlagateljev (Gospodarska zbornica SRS). Za raziskovanja, ki so splošno družbeno potrebna, niso predvidena
posebna finančna sredstva, temveč naj bi se ti stroški krili z redno proračunsko
dotacijo. Denarna sredstva za statistična raziskovanja, ki jih predlaga Gospodarska zbornica SRS in so zajeta v predlogu, pa bo dala zbornica sama.
Načrt statističnih raziskovanj je sestavljen tako, kot se to predvideva po
temeljnem zakonu o statistiki za raziskovanja, ki imajo pomen za vso državo
ah za federacijo. V načrtu samem so navedena posamezna raziskovanja z njihovo vsebino, kdo mora dati podatke, obveznosti statistične službe in predvideni stroški. Posebej niso navedeni statistični organi, ki bodo razpolagali
s temi podatki, ker je v republiki samo Zavod SRS za statistiko statistični
organ in bo torej kot tak le on razpolagal s podatki.
Od vseh predlogov, ki so bili poslani, niso zajete v predlogu načrta tele
predlagane akcije:
1. Mesečno poročilo o žičnicah in vlečnicah, ker zadostuje letno poročilo
o zveznih raziskovanjih (predlog Gospodarske zbornice SRS).
2. Poročilo o luškem prometu, ker je to že zvezna akcija (predlog Luške
kapetanije Koper).
3. Zbiranje podatkov za mesta glede na aktivno prebivalstvo, zaposleno
prebivalstvo in dohodek, ker so ti podatki dosegljivi iz redne letne registracije
prebivalstva ter iz mesečne službe o zaposlenih in o njihovih dohodkih (predlog
republiškega sekretariata za urbanizem).
4. Snemanje znakov 0 šolski izobrazbi, o strokovni usposobljenosti in o
strokovni izobrazbi zaposlenih v družbenem sektorju, ker bo te podatke vseboval predvideni popis zaposlenih v letu 1967 (predlog Zavoda SRS za planiranje).
5. Poročilo o financiranju osnovne dejavnosti visokošolskih zavodov, ker
so ti podatki dosegljivi iz letnega poročila organizacij negospodarskih dejavnosti (predlog republiškega sekretariata za prosveto in kulturo).
6. Poročilo o pedagoškem osebju v visokošolskih zavodih in v njihovih
združenjih, ker bo te podatke prinesel popis zaposlenih v letu 1967 (predlog
republiškega sekretariata za prosveto in kulturo).
7. Poročilo o študentskih domovih, ker se ti podatki že zbirajo v okviru
statistike socialnega varstva (predlog republiškega sekretariata za prosveto
in kulturo).
8. Predlog o študentovskih menzah, ker te podatke zbira statistika gostinstva
(predlog republiškega sekretariata za prosveto in kulturo).
Drugi predlogi se nanašajo na dopolnitev obstoječih raziskovanj ali obdelav,
zato niso posebne akcije in v načrtu niso navedeni.
POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji
dne 4. aprila 1967 obravnavala predlog odloka o načrtu statističnih raziskovanj za leto 1967, ki ga je Skupščini SRS predložil njen Izvršni svet.
Komisija k predlogu odloka ni imela načelnih pripomb. Ugotovila je, da
je za sprejem načrta statističnih raziskovanj, ki imajo pomen za repubhko,
posredno podana pristojnost republiške skupščine po določbi 7. člena temeljnega zakona o statistiki (Ur. 1. SFRJ, št. 21/66), po kateri nihče ni dolžan dati

476

Priloge

statističnih podatkov, če mu te dolžnosi ne nalaga zakon ali načrt statističnih
raziskovanj, ki ga je sprejela skupščina družbeno-politične skupnosti.
V podrobni obravnavi besedila predlaganega odloka je komisija predlagala,
da se uvodno besedilo spremeni tako, da se v drugi in tretji vrsti črta besedilo1:
»v zvezi s tretjim odstavkom 17. člena temeljnega zakona o statistiki (Ur. 1.
SFRJ, št. 21-228/66)«.
Skupščina SR Slovenije namreč sprejema odloke le na osnovi ustreznih
določb ustave SR Slovenije o pristojnosti skupščinskih zborov (v tem primeru
151. člen) in je zato citiranje zakonskih določb kot pravne podlage odveč;
poleg tega pa v tem primeru citirana določba temeljnega zakona o statistiki
ne prihaja v poštev, ker se izrecno nanaša le na pristojnost Zvezne skupščine.
Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlogom komisije strinjal.
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog
odloka s predlagano spremembo v skladu z ustavo in s pravnim sistemom.
Št.: 05-4/67
Ljubljana, 6. 4. 1967
Odbor za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora — poročilo z dne 5. 4. 1967, št. 05-4/67.
PREDLOG ODLOKA
o finančnem programu adaptacije in dograditve prostorov
vzgojnega zavoda Logatec
I
S tem finančnim programom se ureja financiranje adaptacije in dograditve prostorov vzgojnega zavoda Logatec v izgradnji. Neposredni investitor
je ta zavod.
II
Investicija iz prejšnje točke obsega adaptacijo internata zavoda, graditev
nove delavnice, popravilo stare delavnice ter montiranje centralne kurjave.
Skupna vrednost investicije znaša 975 500 dinarjev ter obsega pripravljalna, gradbena, obrtniška in instalacijska dela, opremo, stroške za zunanje
priključke ter stroške investitorja. Investicija se je pričela leta 1966 in bo končana leta 1967.
III
Za sofinanciranje investicije zagotovi SR Slovenija v 1967. letu 348 500
dinarjev iz proračunske rezerve, predvidene v proračunu SR Slovenije za leto
1967. Druga potrebna sredstva so zagotovljena, in sicer:
dinarjev
1. z dotacijo republiškega zavoda za zaposlovanje
310 000
2. s posojilom republiškega zavoda za zaposlovanje .... 300 000
3. prenesena sredstva investicijskega sklada likvidiranega
vzgajališča Logatec
17 000
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Za izvajanje tega finančnega programa neposredno skrbita republiški sekretariat za prosveto in kulturo in republiški sekretariat za finance.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predloži po končani graditvi Skupščini
SR Slovenije poročilo o izvršitvi tega finančnega programa.
V
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS«.
OBRAZLOŽITEV
Zaradi nevzdržnih materialnih razmer za delo in zaradi neurejenih notranjih odnosov je občinska skupščina Logatec na predlog republiškega sekretariata
za prosveto in kulturo februarja 1966 ukinila vzgajališče Logatec, ki je sprejemalo vedenjsko in osebnostno motene mladoletnike. Ukinitev vzgajališča je
bila storjena kot skrajni, toda začasni ukrep, ki naj bi omogočil sanacijo materialnih in kadrovskih razmer v zavodu.
Sanacijo prostorov bivšega vzgajališča Logatec terja vrzel, ki je z ukinitvijo tega zavoda nastala v že tako šibki mreži vzgojnih zavodov za vedenjsko
in osebnostno moteno mladino-. Sedaj imamo v naši republiki samo dva zavoda,
ki sprejemata vedenjsko in osebnostno motene mladoletnike (od 15. do 18. leta
starosti):
— vzgojno poboljševalni dom Radeče, ki je izrazito zaprtega tipa in je
namenjen težjim primerom motenosti;
r- vzgojni zavod Slivnica pri Mariboru, ki je odprtega tipa in je namenjen
lažjim primerom motenosti.
Vzgajališče Logatec je bila nekaka vmesna stopnja med navedenima zavodoma, zato je zavod podobnega profila nujno potreben člen v celotnem sistemu
rehabilitacije vedenjsko in osebnostno motene mladine. Poleg tega pa sta
sedaj VPD Radeče in VZ Slivnica prezasedena in ne moreta kriti naraščajočih
potreb na tem področju.
Iz navedenih razlogov ter na podlagi stališč, ki jih je V začetku leta 1966
sprejela Skupščina SRS za razvoj rehabilitacije vedenjsko in osebnostno motene mladine, je občinska skupščina Logatec v aprilu 1966 ustanovila vzgojni
zavod Logatec (kot zavod v izgradnji).
Svet zavoda je v sodelovanju z republiškim sekretariatom za prosveto in
kulturo sprejel načrt za adaptacijo in popravilo obstoječih objektov, za graditev
nove delavnice ter za montiranje centralne kurjave v vse prostore zavoda. Po
tem načrtu je treba za funkcionalno usposobitev zavoda opraviti naslednja dela:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

adaptacija internata (stari grad)
toplotna izolacija podstrešja gradu
gradbena dela za centralno kurjavo (dimnik, kinete)
graditev delavnice (gradbena in obrtniška dela) . . .
vodovodne instalacije
električne instalacije (vključno kotlarna)

V N din
73 000,00
15 000,00
20 000,00
238 141,35
8 634,55
94 885,71
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

centralna kurjava (grad in delavnice)
150 675,95
daljnovod in trafo postaja
10 000,00
prekritje strehe nad staro delavnico
15 000,00
strelovod na gradu in na obeh delavnicah*
10 000,00
zunanja kanalizacija in nova greznica
20 000,00
nova fasada na gradu in stari delavnici (vključno pločevinaste obrobe na strehi gradu)
60 000,00
1—12 skupaj
745 337,56
prispevek za energetiko, Skopje 6,5 %...... . 48 446,94
1—13 skupaj
793 784,50
oprema internata
137 701,00
zunanja ureditev
15 000,00
projekti
29 000,00
14—16 skupaj
181 701,00
1—16 skupaj
975 475,50

Na razpolago so naslednja sredstva:
V N din
1. dotacija republiškega zavoda za zaposlovanje .... 310 000,00
2. posojilo republiškega zavoda za zaposlovanje .... 300 000,00
3. prenesena sredstva investicijskega sklada likv. vzgajališča Logatec
r
17 000,00
1—3 skupaj
627 000,00
Za dokončno dograditev in za opremo zavoda je torej potrebno še
zaokroženo

348 475,50
348 500,00

Adaptacija gradu in graditev nove delavnice se je pričela v novembru 1966.
Delo poteka po načrtu in ni večjih časovnih zaostankov. Ce bodo pravočasno
zagotovljena investicijska sredstva, bodo vsa dela lahko končana najpozneje
do 1. maja 1967, tako da bo v maju vzgojni zavod Logatec lahko začel redno
delo. Zavod bo lahko sprejel 64 gojencev.
POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji
dne 24. marca 1967 obravnavala predlog odloka o finančnem programu adaptacije in dograditve prostorov vzgojnega zavoda Logatec, ki ga je Skupščini
SRS predložil njen Izvršni svet.
Komisija k predlogu odloka o finančnem programu ni imela načelnih
pripomb. Ugotovila je, da predlagani odlok vsebuje vse elemente, ki jih mora
finančni program obsegati po določbi 93. člena temeljnega zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti (Ur. 1. SFRJ, št. 31/64).
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V podrobni obravnavi besedila predlaganega odloka je komisija predlagala spremembo v V. točki tako, da se besedilo »od dneva objave«
nadomesti z besedilom »naslednji dan po objavi«.
Sprememba je potrebna zaradi skladnosti z določbo 216. člena ustave
SR Slovenije, iz katere izhaja, da lahko začne veljati predpis oziroma splošni
akt osmi dan po objavi oziroma izjemoma v roku, krajšem kot osem dni po
objavi, torej lahko naslednji dan po objavi, ne pa tudi že z dnem objave.
Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlagano spremembo strinjal in je
tako postala sestavni del predloga odloka.
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog
odloka s predlagano spremembo v skladu z ustavo in s pravnim sistemom.
St.: 402-103/67
Ljubljana, 24. 3. 1967
Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora — poročilo
z dne 5. 4. 1967, št. 402-103/67.
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora — poročilo z dne 16. 3. 1967, št. 402-103/67.
PREDLOG ZAKONA
o sredstvih SR Slovenije za graditev sodnih poslopij
1. člen
Anuitete in obresti od posojil, ki so bila dana na podlagi zakona o začasnem
dodatnem financiranju gradnje sodnih poslopij (Uradni list FLRJ, št. 53-896/59)
in zakona o načinu uporabe dodatnih sredstev za gradnjo sodnih poslopij
(Uradni list LRS, št. 39-233/60) v letih 1962 do 1965 okrajem in občinam, se
zbirajo in vodijo na posebnem računu SR Slovenije pri Splošni gospodarski
banki v Ljubljani.
Na ta račun se od 1. januarja 1968 prenašajo z zbirnega računa tudi denarne kazni, izterjane po sodbah rednih sodišč.
Na isti račun se plačujejo tudi anuitete in obresti od kreditov, ki se odobravajo iz teh sredstev.
2. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se uporabljajo za graditev, dozidavo in popravilo ter za nabavo opreme sodnih poslopij, zaporov in zavodov, v katerih
se izvršujejo vzgojni in varnostni ukrepi, v skladu z letnim programom graditve teh objektov, ki ga sprejme Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
Odredbodajalec za izplačilo teh sredstev je republiški sekretar za pravosodje in občo upravo.
Sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto.
3. člen
Republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo pripravi predlog
letnega programa graditve objektov iz prejšnjega člena, skrbi za izvajanje
letnega programa ter ob koncu leta o tem poroča Izvršnemu svetu Skupščine
SR Slovenije.
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Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o načinu uporabe
dodatnih sredstev za gradnjo sodnih poslopij (Uradni list LRS, št. 39-233/60).
5. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.
OBRAZLOŽITEV
I
Anuitete in obresti od posojil iz dodatnih sredstev
Da bi se pospešila graditev sodnih poslopij, je bilo z zveznim zakonom
o začasnem financiranju gradnje sodnih poslopij (Uradni list FLRJ, št. 53-896/59)
odrejeno, da se 20 % od plačanih sodnih taks, ki so takrat v celoti bile dohodek
republik, od 1. 1. 1960 do konca leta 1965 zbira in uporablja za graditev sodnih
poslopij tako, da se ta sredstva dajejo »okrajem kot dodatna sredstva za graditev novih ter za popravilo in dozidavo starih sodnih poslopij ter okrajnih
zaporov<< V istem zakonu je bilo dano pooblastilo republikam, da predpišejo
z zakonom, kako se uporabljajo tako zbrana sredstva.
SR Slovenija je z zakonom o načinu uporabe dodatnih sredstev za gradnjo
sodnih poslopij (Uradni list LRS, št. 39-233/60) določila:
— da se ta sredstva vodijo na posebnem računu (torej niso bila sklad 'in
niso imela družbenega upravljanja);
—• da Izvršni svet vsako leto s programom graditve sodnih poslopij določi
zneske za posamezne gradnje, popravila in dozidave' ter za opremo sodnih
poslopij in okrajnih zaporov;
— da republiški pravosodni organ pripravi osnutek programa, izvršuje
kot odredbodajalec za ta. sredstva sprejet program, skrbi za izvajanje programa
in vsako leto o tem poroča Izvršnemu svetu.
Iz teh dodatnih sredstev so bile v letu 1961 in 1962 dane samo dotacije.
Skupščina LR Slovenije je v svoji resoluciji o skladih (16. 3. 1962) za ta dodatna
sredstva priporočila:
— da se naj uporabljajo prvenstveno za graditev potrebnih prostorov zlasti
okrožnih sodišč in spremljajočih objektov;
— da se naj od dotedanjega načina financiranja z dodaci jami preide
v celoti na dajanje posojil, da bi se tako »ohranila namenska sredstva za daljšo
dobo, ker je bil predviden neposreden dotok sredstev le prehodno«;
— graditev poslopij okrajnih sodišč naj bi se iz teh sredstev podprla le
izjemoma v obliki kratkoročnih posojil.
Na podlagi letnih programov — sklepov Izvršnega
sveta je bilo od 1. 1. 1962 do 17. 8. 1965 izplačanih okrajem
in občinam 24 posojil v skupnem znesku
Do 31. 12. 1966 so posojilojemalci na račun teh posojil vrnili skupaj
Tako da je nevrnjenih posojil še za

10 278 720,82 N din
780 574,74 N din
9 501 146,08 N din
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Za vsako posojilo je bila sklenjena posojilna pogodba, s katero so bili
določeni pogoji posojila, med drugim rok vračanja (10 do 20 let) v anuitetah
in proti plačilu 1 % obresti ter ob lastni udeležbi posojilojemalcev.
Podatki o teh posojilih so razvidni iz priloženega pregleda.
SR Slovenija je z zakonom o prenosu obveznosti okrajev (Uradni list SRS,
št. 41-201/66) prevzela obveznosti iz posojil, ki so bila dana iz dodatnih sredstev odpravljenim okrajem Celje, Ljubljana in Maribor, medtem ko so obveznosti odpravljenega okraja Koper prešle na občino Koper in Nova Gorica.
SR Slovenija je tako prevzela obveznosti iz 15 posojil, za katere bo plačevanje
anuitet in obresti prenehalo:
za
za
za
za
za

3
3
2
2
5

posojila leta 1973
posojila leta 1978
posojili leta 1979
posojili leta 1980
posojil leta 1981

Do konca leta 1973 znašajo po odplačilnih načrtih izračunane anuitete in
obresti za teh 15 posojil skupaj letno 461 287,94 N din.
Anuitete in obresti od 9 posojil, ki so jih najele občine oziroma, ki so jih
od okrajev prevzele občine, znašajo letno 301 263,48 N din do leta 1978, ko
bosta odplačani v celoti že dve posojili, druga posojila pa bodo odplačana
konec leta 1981 oziroma zadnje posojilo konec leta 1986.
Anuitete in obresti, ki za leto 1966 še niso bile plačane (380 285,38 N din),
in v letu 1967 dospele anuitete in obresti od vseh 24 posojil (762 551,42 N din)
niso zajete v republiškem proračunu za leto 1967 med republiškimi dohodki.
Saldo računa dodatnih sredstev na računu št. 501-782-1 pri Splošni gospodarski banki v Ljubljani znaša po stanju na dan 31. 12. 1966 N din 216 199,20.
Do leta 1973 (tega leta bodo od 24 posojil vrnjena v celoti že 3 posojila)
bo letno dospelo v plačilo anuitet in obresti 762 551,42 N din, od tega leta dalje
pa postopoma manj do leta 1986, ko bo vrnjeno zadnje posojilo.
Denarne kazni
Po temeljnem in republiškem zakonu o financiranju družbeno-političnih
skupnosti so denarne kazni dohodki tiste družbeno-politične skupnosti, ki je
navedena v zveznem zakonu. Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni
list SFRJ, št. 9-133/64) določa, da se denarne kazni, izterjane po sodbah rednih
sodišč, smejo uporabljati samo za gradnjo sodnih poslopij, zaporov in zavodov,
v katerih se izvršujejo vzgojni in varnostni ukrepi, hkrati pa pooblašča republika, da z republiškim predpisom določijo način uporabe teh sredstev.
Takega predpisa še nimamo.
Denarne kazni iz sodb rednih sodišč so se do konca leta 1964 stekale med
dodatna sredstva za graditev sodnih poslopij, od tega leta dalje pa med republiške dohodke. V republiškem proračunu za leto 1967 so te denarne kazni zajete
med republiškimi dohodki.
V letu 1966 je bilo izterjanih denarnih kazni iz sodb rednih sodišč za
544 359,03 N din.
31
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Zbiranje 20 % deleža od sodnih taks za graditev sodnih poslopij je bilo
z zveznim zakonom iz leta 1959 predpisano samo za omejeno dobo, to je do
konca leta 1965. Ta zvezni predpis je temeljil na takratni ustavi in na takratnem zakonu o proračunih, ki- sta dopuščala, da lahko federacija predpiše republikam, da morajo svoja sredstva ali del sredstev uporabiti za določen
namen. Nova ustava iz leta 1963 in novi temeljni zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti iz leta 1964 pa sta uzakonila samostojnost družbenopolitičnih skupnosti tudi v tem, da višja družbeno-politična skupnost ne more
nižji skupnosti predpisati, da mora določene svoje dohodke uporabiti za določen namen. Zbiranje dodatnih sredstev, ki je bilo omejeno za določeno dobo,
je zaradi tega nehalo1 predčasno, to je konec leta 1964, do takrat zbrana sredstva pa niso zapadla med skupne proračunske republiške dohodke.
Zvezni zakon iz leta 1959 o začasnem dodatnem financiranju gradnje sodnih poslopij se glede zbiranja sredstev ne uporablja več, ker je v tem pogledu
s 1. 1. 1965 izgubil veljavo. Dodatna sredstva pa obstajajo še naprej v obliki
anuitet in obresti, ki se stekajo od posojil iz dodatnih sredstev. Republiški
zakon o načinu uporabe dodatnih sredstev je iz prejšnjega sistema budžetiranja. Anuitete in obresti od posojil iz dodatnih sredstev so dohodek republike.
Dohodki republike pa se uporabljajo na podlagi republiškega zakona o financiranju družbenopolitičnih skupnosti za izdatke samo z zakonom o proračunu
ali pa na poseben način, ki ga določi republiški predpis. Predlagana nadaljnja
uporaba aniiitet, in obresti iz dodatnih sredstev za financiranje potreb sodišč,
zaporov in, zavodov, v katerih se izvršujejo vzgojni in varnostni ukrepi, je
možna samo na podlagi novega predpisa, in sicer tudi zaradi tega, ker vključujemo med ta sredstva še denarne kazni in bo ta način financiranja določenih
potreb trajal do konca leta 1986, kar pa ni bilo predvideno, ko se je .sprejemal
republiški zakon o načinu uporabe dodatnih sredstev iz leta 1960. Takrat je
bilo predvideno, da bo trajal ta način financiranja določenih potreb sodišč in
zaporov kvečjemu do konca leta 1966.
Ker je zbiranje dodatnih sredstev za graditev sodnih poslopij predčasno
prenehalo, ni bil izpolnjen program graditve sodnih poslopij in zaporov. Opuščeno je bilo nadaljevanje graditve sodnega poslopja v Kopru za potrebe pravosodnih ustanov, ki jih financira republika. V republiškem proračunu za leto
1967 niso zagotovljena sredstva za investicijsko vzdrževanje in popravilo poslopij okrožnih sodišč. Prav tako niso predvidena sredstva za dopolnitev
opreme teh sodišč. Nedokončana je ostala gradnja KPD Dob. Za ureditev
mladinskih sprejemališč in vzgojnih zavodov v Višnji gori, Slivnici in Radečah
je nujno potrebnih 1 320 000 N din sredstev. V SR Sloveniji še nimamo zavoda
za izvrševanje varnostnega ukrepa oddaje v zavod za varstvo in zdravljenje.
Z ureditvijo, kakor je predlagana v tem predlogu republiškega zakona, bi
se v letih 1967 do 1968 vsaj delno krile navedene potrebe sodišč, zaporov in
zavodov, v katerih se izvršujeje vzgojni in .varnostni ukrepi, vsakoletno razdelitev sredstev pa bi odobril Izvršni svet s posebnim sklepom o programu
graditve, ki bi ga pripravil republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo,
kot odredbodajalec pa bi ga izvrševal republiški sekretar za pravosodje in
občo upravo.
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POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
6. aprila 1967 obravnavala predlog zakona o sredstvih SR Slovenije za graditev
sodnih poslopij, ki ga je Skupščini SRS predložil njen Izvršni svet.
V načelni obravnavi zakonskega predloga stđ bili postavljeni dve glavni
vprašanji. Prvič, ali je potem, ko je prenehal veljati z zveznim zakonom o
začasnem financiranju gradnje sodnih poslopij iz 1. 1959 določeni režim, še
nadalje možno financiranje istih nalog prek posebnega računa, na katerega
se stekajo anuitete in obresti od danih posojil. Drugič, v primeru, če je to
v skladu z obstoječim sistemom financiranja družbeno-političnih skupnosti, ali
je mogoče prek istega posebnega računa zbirati in uporabljati republiška finančna sredstva, ki se natekajo iz denarnih kazni, izterjanih po sodbah rednih
sodišč. V razpravi je bilo ugotovljeno, da gre v obeh primerih za republiška
sredstva. Pri tem v prvem primeru namen njihove uporabe ni več vnaprej
določen in bi se normalno morala vključiti v republiški proračun. Glede uporabe
sredstev in denarnih kazni je sicer zvezni zakon o izvrševanju kazenskih sankcij
vnaprej določil namen njihove uporabe, prepustil pa je republikam, da s svojimi predpisi določijo način uporabe teh sredstev.
Izhajajoč iz te pravne osnove, je komisija prišla do sklepa, da za način
financiranja nalog republike glede graditve sodnih poslopij ni omejitve in da
je zato možno uporabiti splošni režim, ki sicer velja za financiranje republiških
nalog. Te pa se po zveznem in republiškem zakonu o financiranju družbenopolitičnih skupnosti lahko financirajo bodisi prek proračuna, v določenih primerih pa tudi prek sklada ali posebnega računa. Financiranje prek posebnega
razuna je možno, kadar gre za naloge, ki terjajo poseben način uporabe sredstev za njihovo izvrševanje (15. čl. zveznega in 13. čl. republiškega zakona);
način financiranja se določi z ustreznim predpisom. Glede na pismeno in ustno
obrazložitev predlagatelja zakonskega predloga je po mnenju komisije potreba
po takšnem posebnem načinu financiranja podana, zaradi česar je predlagana
zakonska ureditev utemeljena in v skladu s sistemom financiranja družbenopolitičnih skupnosti.
Glede na to po mnenju komisije tudi ni ovire za nekatere specifičnosti
glede načina uporabe teh sredstev. To velja zlasti glede določbe, da začasni
vsakoletni program graditve sodnih poslopij, zaporov in zavodov, v katerih se
izvršujejo vzgojni in varstveni ukrepi, sprejme Izvršni svet (ne Skupščina),
in nadalje, da je odredbodajalec za izplačilo navedenih sredstev republiški sekretar za pravosodje in občo upravo (ne za,finance), kakor je to določeno v
2. členu zakonskega predloga. Kontrola Skupščine SRS nad uporabo teh sredstev je zagotovljena s tem, ker se morajo po zakonu izkazati v splošnem delu
proračuna tudi sredstva, razporejena na posebne račune, prav tako pa tudi
v zaključnem računu republiškega proračuna sredstva iz posebnih računov.
V podrobni obravnavi zakonskega predloga ni bilo predlogov za spremembe oziroma dopolnitve njegovega besedila, razen redakcijskega popravka
v naslovu zakona, kjer naj se beseda »graditev« nadomesti z besedo »gradnja«.
Enak termin je uporabil že sedanji republiški zakon o načinu uporabe dodatnih
sredstev za gradnjo sodnih poslopij iz 1. 1960. Predstavnik predlagatelja je
amandma sprejel.
31*
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Zakonodajno-pravna komisija je mnenja, da je predlog zakona v skladu
z ustavo in s pravnim sistemom.
Št.: 351-9/67
Ljubljana, 6. 4. 1967
Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora — poročilo
z dne 5. 4. 1967, št. 351-9/67.
Odbor za družbeni plan, finance in proračun RZ je na svoji seji dne
14. 4. 1967 ponovno obravnaval predlog zakona o sredstvih SR Slovenije za
graditev sodnih poslopij.
V ponovni obravnavi je odbor razpravljal o spremembah, ki sta jih predložila odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov in začasni odbor
za proučitev pravosodnega sistema Organizacijsko-političnega zbora. Omenjena
odbora sta predložila naslednje amandmaje:
K 1. členu: V drugi vrsti drugega odstavka se črta beseda »rednih«.
K 2. členu : V četrti vrsti prvega odstavka se črtajo besede »graditve
teh objektov«.
K 3. členu: V drugi vrsti se črtata besedi »graditve objektov« in ju
nadomesti z besedama »uporabe sredstev«.
Odbor se s predlaganimi spremembami strinja in jih predlaga zboru kot
svoje amandmaje. Prav tako se odbor strinja s spremembo naslova zakona,
ki jo je predlagala zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije.
Odbor za družbeni plan, finance in proračun predlaga Republiškemu zboru,
da predlog zakona s predlaganimi spremembami sprejme.
St.: 351-9/67
Ljubljana, 17. 4. 1967
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov in začasni odbor za
proučitev pravosodnega sistema Organizacijsko-političnega zbora sta na skupni
seji dne 13. aprila 1967 obravnavala in sklepala o predlogu zakona o sredstvih
SR Slovenije za graditev sodnih poslopij, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet.
V načelni razpravi sta se odbora strinjala, da se s posebnim zakonom uredi
zbiranje sredstev iz denarnih kazni, kakor tudi iz anuitet in obresti iz kreditov, ki so bila dana po določbah zakona o začasnem dodatnem financiranju
gradnje sodnih poslopij in zakona o načinu uporabe dodatnih sredstev za gradnjo sodnih poslopij. Prav tako sta se odbora strinjala s posebnim režimom
uporabe teh sredstev, ki ga ureja predlagani zakon.
V podrobni obravnavi sta odbora sprejela amandma k drugemu odstavku 1. člena in sicer: v drugi vrsti se črta beseda »rednih«. Odbora
menita, da se denarne kazni izterjajo po sodbah sodišč tako rednih kot tudi
gospodarskih sodišč. Zaradi tega je potrebno omejitev, ki je predlagana v drugem odstavku 1. člena na redna sodišča, odpraviti.
K 2. č 1 e n u : V četrti vrsti prvega odstavka se črtajo besede »graditve
teh objektov«.
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Odbora menita, da letni program ne obsega le graditve objektov, temveč
celoten razpored sredstev tako tudi za dozidavo, popravilo in nabavo opreme,
kolikor se sredstva za to namenjajo.
K 3. členu: V drugi vrsti se črtata besedi »graditve objektov« ter namesto njiju vstavi besedi »uporabe sredstev-«.
Odbora menita, tako kot v prvem odstavku 2. člena, da letni program ne
obsega le graditev objektov, temveč celotni program razporeditve sredstev
in mora republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo pripraviti letni
program uporabe sredstev tako za graditev objektov, kot tudi za dozidavo,
popravilo in nabavo opreme.
Predstavnik Izvršnega sveta se je z vsemi temi spremembami strinjal
in so tako postale sestavni del zakonskega predloga.
Odbora sta se strinjala z amandmajem zakonodajno-pravne komisije in
sicer, da se naslov zakona spremeni tako, da se pravilno glasi »Zakon o sredstvih SR Slovenije za gradnjo sodnih poslopij«.
Odbora predlagata Organizacij sko-političnemu zboru, da predlog zakona
sprejme.
Za poročevalca je bil določen poslanec Franc Svetina.
St.: 351-9/67
Ljubljana, 13. 4. 1967
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
17. aprila 1967 obravnavala amandmaje k predlogu zakona o sredstvih SR Slovenije za graditev sodnih poslopij, ki so bili v enakem besedilu sprejeti na
skupni seji odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora in začasnega odbora za proučitev pravosodnega sistema Organizacijsko-političnega zbora ter na seji odbora za družbeni plan,
finance in proračun Republiškega zbora.
Zakonodajno-pravna komisija se ni strinjala z amandmajem k 1. členu
ter je predlagala, da se zadnji del besedila drugega odstavka 1. člena spremeni
tako, da se glasi: »po sodbah sodišč splošne pristojnosti.«
Spremembo je komisija predlagala po pojasnilu predstavnika Izvršnega
sveta, da so bila v tej določbi z izrazom »redna sodišča« mišljena sodišča
splošne pristojnosti in ne morda tudi gospodarska sodišča. Po ugotovitvi komisije se tudi pooblastilo iz 89. člena zakona o izvrševanju kazenskih sankcij
(Ur. 1. SFRJ, št. 9/64) nanaša le na sredstva, dosežena z izterjanjem denarnih
kazni, ki jih v kazenskem postopku izrekajo sodišča splošne pristojnosti.
Kolikor bi bil namen te določbe vključiti med sredstva za gradnjo sodnih
poslopij tudi izterjane denarne kazni, ki jih izrekajo gospodarska sodišča (kar
izhaja iz obrazložitve amandmaja), bi to predstavljalo spremembo režima teh
sredstev, ki se sedaj glede na določbo 112. člena zakona o gospodarskih prestopkih (Ur. 1. SFRJ, št. 25/65) stekajo v proračun SR Slovenije.
Za tako spremembo, s katero bi se v določenem delu sredstev spremenila
proračunska politika republike, bi bila, po mnenju komisije, potrebna predhodna politična odločitev Izvršnega sveta. Te pa po izjavi predstavnika Izvršnega sveta ni bilo.
Komisija ni imela pripomb k amandmaju odborov k 2. členu zakonskega
predloga.
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Z amandmajem spremenjeno besedilo 3. člena pa je treba spremeniti
v redakcijskem smiislu tako, da se glasi: »Republiški sekretariat za pravosodje
in občo upravo pripravi predlog letnega programa iz prejšnjega člena, skrbi
za izvajanje letnega programa ter ob koncu leta o tem poroča Izvršnemu svetu
Skupščine SR Slovenije.«
Predstavnik Izvršnega sveta si je o spremembah, ki jih je predlagala
komisija, izjavo pridržal.
Št.: 351-9/67
Ljubljana, 17. 4. 1967

PREDLOG ODLOKA
o finančnem programu za sofinanciranje prve etape graditve dvojezične
osnovne šole v Lendavi
I
S tem odlokom se ureja sofinanciranje SR Slovenije pri prvi etapi graditve dvojezične osnovne šole v Lendavi, katere investitor je skupščina občine
Lendava.
II
Skupna vrednost investicije iz prejšnje točke znaša 3 670 000 dinarjev ter
obsega pripravljalna, gradbena, obrtniška in instalacijska dela, opremo, stroške
za zunanje priljučke ter stroške investitorja. Investicija se bo pričela leta 1967
in bo končana leta 1968.
Vrednost investicije v letu 1967 bo 1 860 000 dinarjev, v letu 1968 pa
1 810 000 dinarjev.
III
Za sofinanciranje graditve objekta iz I. točke tega odloka zagotovi SR Slovenija v skladu z 19. členom zakona o šolah z italijanskim oziroma madžarskim
učnim jezikom in o dvojezičnih šolah v Socialistični republiki Sloveniji (Uradni
list SRS, št. 7-44/65):
v letu 1967

560 000 dinarjev

v letu 1968

540 000 dinarjev

Sredstva iz prejšnjega odstavka zagotovi SR Slovenija z najetjem kredita
iz sredstev na računu SR Slovenije za graditev osnovnih šol, in sicer za 15 let
in z 2-odstotno obrestno mero. SR Slovenija bo odplačevala ta kredit s svojimi
proračunskimi sredstvi.
Druga sredstva, potrebna za graditev objekta, zagotovi skupščina občine
Lendava.
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Za izvajanje tega finančnega programa neposredno skrbita republiški sekretariat za prosveto in kulturo ter republiški sekretariat za finance.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predloži za leto 1967 in po končani
graditvi Skupščini SR Slovenije poročilo o izvršitvi tega finančnega programa.
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Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnerfi listu SRŠ«.
OBRAZLOŽITEV
Osnovno šolo v Lendavi obiskuje skupno 1016 učencev v 39 oddelkih. Sola
ima prostore v dveh stavbah, od katerih je bila samo ena zidana za potrebe
šolstva, medtem ko ima 484 učencev pouk v neprimernih prostorih gradu iz
XVII. stoletja. Obe šoli skupaj imata 39 oddelkov v 15 učilnicah. Nad polovico
oddelkov na šoli ima več kot 24 učencev, kolikor bi jih maksimalno smelo
biti v dvojezičnem oddelku v skladu s pedagoškimi normativi za dvojezični
pouk. Na nobeni od obeh šol nimajo specialnih učilnic niti prostorov za
kabinete.
I. etapa graditve nove dvojezične osnovne šole v Lendavi obsega 17 matičnih učilnic s skupno 410 sedeži, specialno učilnico za fiziko, kemijo, biologijo, glasbeni in likovni pouk, tehnični pouk ter upravne prostore in drugo;
II. etapa vsebuje nadaljnjih 16 matičnih učilnic s skupno 390 sedeži;
III. etapa vsebuje telovadnico 3 garderobami.
Skupščina občine Lendava je naročila izdelavo idejnih projektov za celotno
izgradnjo šole in glavni projekt za I. etapo ter je vsa potrebna investicijsko
tehnična dokumentacija pripravljena. Za I. etapo bodo po predračunih potrebna
sredstva v višini 3 670 000 din, kar je za okoli 30 % več, kot bi bilo potrebno
za slovensko Šolo iste kapacitete. Dvojezična šola je dražja zaradi nekaterih
specifičnih potreb in pogojev (manjše število učencev na oddelek, kabineti za
učila itd.). Razliko med stroški za slovensko in dvojezično šolo* ki znaša
1 100 000 din, je dolžna financirati republika v skladu z 19. členom zakona o
šolah z madžarskim oz. italijanskim učnim jezikom in o dvojezičnih šolah
v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 7/66). Druga potrebna sredstva si bo občina
zagotovila iz republiških kreditnih sredstev za graditev osnovnih šol pri Splošni
gospodarski banki v Ljubljani ter iz"lastnih sredstev takole: !
. .rVt\

i«. f«
1. republiški kredit
2. lastna sredstva

j * t« **'>>>'1967
?
•'!* *$v»rf »t/11'!1968
. »t»; 5 \» ,f 'j<\ \ ySkupaj
1 /1 i, *. t ■ b4 900 000
948 000
1 848 000
350 000
392 000
722 000
1 250 000

1 320 000

2 570 000

Republiški sekretariat za prosveto in kulturo je predlagal Izvršnemu svetu
Skupščine SRS, da v skladu z odlokom o načinu razpolaganja s sredstvi SRS
za gradnjo osnovnih šol (Ur. list SRS, št. 42/66) in v skladu z družbenim planom
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1966—1970 ter svojimi smernicami da Splošna gospodarska banka prioriteto
pri dodelitvi kreditov skupščini občine Lendava za graditev dvojezične osnovne
šole.
POROČILA
Začasni odbor za proučitev delovanja sistema financiranja družbeno-političnih skupnosti in proračunske potrošnje Organizacijsko-političnega zbora je
na seji 5. 4. 1967 obravnaval in sklepal o predlogu odloka o finančnem programu za sofinanciranje prve etape dvojezične osnovne šole v Lendavi, ki ga
je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet.
Odbor je v načelni obravnavi ugotovil, da je sprejem predlaganega odloka
potreben, čeprav je imel pomislek glede vprašanja ali je šteti tudi investicije
pod pojem financiranja v smislu 19. člena zakona o šolah z italijanskim oziroma
madžarskim učnim jezikom o dvojezičnih šolah v SRS. Odbor je glede tega
vprašanja zavzel stališče, da je treba pojem financiranja široko tolmačiti in
zajema tedaj tudi materialno osnovo, v konkretnem primeru zidavo nove šole.
Glede potrebe graditve te šole odbor ni imel pomislekov, saj predstavlja prav
ta šola enega izmed perečih problemov na tem področju. Republika je dolžna
kriti razliko, ki nastaja v stroških zaradi dvojezičnega področja v šolstvu. Po
dosedanji praksi je republika financirala 80%, sedaj pa je prevzela dejansko
samo financiranje tiste razlike, za kolikor je investicija dražja zaradi specifičnosti dvojezičnega pouka, to pa je približno 30 % vrednosti celotne investicije, 50 % bo republika kreditirala iz sredstev, ki se natekajo kot anuitete od
kreditov iz preteklih let, 20 % sredstev pa bo prispevala občina sama. S tem
v zvezi je bilo postavljeno vprašanje ali je umestno, da se sredstva za kreditiranje, v danem primeru 50 %, jemljejo iz anuitete od kreditov preteklih let,
ker so dejansko to sredstva občin, vendar je bil odbor mnenja, da je to v danem
primeru edina možna rešitev, ker financiranje iz proračuna ni mogoče.
Pri obravnavanju v podrobnostih odbor na predloženi odlok ni imel pripomb.
Odbor predlaga, da Organizacijsko-politični zbor predlog odloka sprejme
v predloženem besedilu.
Za svojega poročevalca je odbor določil Ivana Raua.
St.: 402-106/67
Ljubljana, 5. 4. 1967
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
6. 4. 1967, št. 402-106/67.
Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora — poročilo
z dne 5. 4. 1967, št. 402-106/67.
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PREDLOG ODLOKA
o finančnem programu za sofinanciranje graditve študentskega
stanovanjskega stolpiča II v Mariboru
I
S tem odlokom se ureja sofinanciranje SR Slovenije pri graditvi študentskega stanovanjskega stolpiča II v Mariboru, katerega investitor je Združenje
visokošolskih zavodov v Mariboru.
II
Graditev objekta iz prejšnje točke se prične v letu 1967 in bo končana leta
1968. Skupna vrednost investicije znaša 4 436 050 dinarjev ter obsega pripravljalna, gradbena, obrtniška in instalacijska dela s kotlarno in transformatorjem,
zunanje priključke, ureditev okolice, nakup nadomestnih stanovanj in stroške
investitorja.
Do 31. decembra 1966 je bilo plačano za pripravljalna dela 493 711 dinarjev
iz sredstev Združenja visokošolskih zavodov v Mariboru. Za dograditev je potrebno še 3 942 339 dinarjev. S tem bo objekt usposobljen za funkcionalno
uporabo.
III
Za graditev in dokončanje objekta iz I. točke tega odloka zagotovita sredstva SR Slovenija v višini 2 218 025 dinarjev in Združenje visokošolskih zavodov v Mariboru iz svojih sredstev v višini 1 224 314 dinarjev, 500 000 dinarjev
pa je zagotovljeno s kreditom, ki ga je najelo Združenje visokošolskih zavodov
v Mariboru pri skladu SR Slovenije za zidanje stanovanjskih hiš in katerega
odplačevanje je prevzela SR Slovenija po sklepu Skupščine SR Slovenije,
št. 405-25/66 z dne 28. februarja 1966.
Za graditev in dokončanje objekta iz I. točke tega odloka, in sicer za
dovršitev instalacij, za zaključna dela, za vgrajeno in drugo opremo ter za
ureditev okolice bo SR Slovenija zagotovila v 1968. letu 2 218 025 dinarjev iz
sredstev dodatnega davka od prometa blaga na drobno, ki so po točki č)
3. člena zakona o uvedbi dodatnega davka od prometa blaga na drobno in o
uporabi sredstev iz tega davka (Uradni list SRS, št. 42-213/66) predvidena za
nadaljevanje graditve že začetih visokošolskih zavodov.
IV
Za izvajanje tega finančnega programa neposredno skrbita republiški
sekretariat za prosveto in kulturo ter republiški sekretariat za finance.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predloži za vsako leto in ob koncu
investicijskih del Skupščini SR Slovenije poročilo o izvajanju tega finančnega
V
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS«.
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Glede na število redno vpisanih študentov visokošolskih zavodov v Mariboru in glede na njihove neurejene stanovanjske razmere je Združenje visokošolskih zavodov v Mariboru (v nadaljnjem besedilu: združenje) v skladu
s priporočili Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije že leta 1964 sklenilo pričeti priprave za graditev drugega stanovanjskega objekta za študente. V ta
namen je bil izdelan investicijski elaborat in so bila opravljena vsa pripravljalna
dela. Zaradi pomanjkanja sredstev pa je bila graditev začasno odložena.
Pri ugotavljanju potreb po stanovanjskem fondu za študente ni bil upoštevan le .socialni moment, čeprav tudi ta obstaja, temveč predvsem število
rednih študentov na višjih šolah v Mariboru in dejstvo, da ni rednega in
uspešnega študija brez urejenih stanovanjskih razmer.
Število redno vpisanih tudentov. na mariborskih, visokošolskih zavodih
se giblje že vsa zadnja leta med 1550 na 1600. V študijskem: letu 1966/67 je
vseh rednih študentov 1546, od katerih je le ena tretjina iz Maribora in bližnje
okolice (507), medtem ko sta preostali tretjini iz oddaljenejših krajev; od teh
pa jih stanuje v edinem študentskem domu v Mariboru 180, v začasno najetih
prostorih gradbenih podjetij 132, privatno 484, medtem ko se jih 231 dnevno
vozi iz več ali manj oddaljenih krajev. Posebno pereče je pomanjkanje stanovanj za študentke, saj je sedanji dom v Mariboru namenjen izključno moškim
stanovalcem, z novim stolpičem, katerega graditev se pripravlja, pa bi dobili
stanovanje tudi za ženske v spodnjih etažah, medtem ko bi bile zgornje etaže
namenjene moškim stanovalcem.
Število potencialnih interesentov za stanovanje v študentskem, domu je
ob upoštevanju najmanj ene tretjine študentov-vozačev 885, v sedanjem domu
v Mariboru pa je le 180 mest. Pri tem pa je treba poudariti, da tudi morebitni
ukrepi za delno krčenje mreže višjih šol v Mariboru v zvezi z racionalizacijo
Visokega šolstva v SR Sloveniji glede na sedanje stanovanjske razmere študentov v Mariboru ne morejo odpraviti potrebe po graditvi še enega objekta
za potrebe študentov, kajti tudi ob povečanih kapacitetah študentskega stanovanjskega fonda bi imeli študenti v Mariboru na razpolago le 405 postelj, kar
pa je le 50 % sedanjih potreb. Končno pa bi z dograditvijo stolpiča bili tudi
študetom v Mariboru zagotovljeni vsaj približno enaki materialni pogoji za
študij, kot jih imajo študenti v Ljubljani.
■■
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II
Po investicijskem načrtu naj bi študentski stanovanjski stolpič II v Mariboru imel skupno 226 ležišč, in sicer 118 za moške in 108 za ženske s tem,
da bi bila vhoda ločena, vendar pa bi bilo mogoče z majhno prezidavo^ (povezava
stopnišč) združiti oba dela stavbe. V zgradbi je predvidena še skupna kotlarna
in razdelilna postaja, medtem ko bi pralnica v že obstoječem stolpiču I zadoščala
tudi za potrebe novega objekta.
Za graditev stolpiča II so izdelani vsi načrti, izvršene pa so tudi že geološke raziskave tal in opravljena druga pripravljalna dela. Skupna investicijska vsota študentskega stanovanjskega stolpiča II je znašala po glavnem projektu iz 1965. leta 4 228 830 din, po predračunu izvajalca iz leta 1966 pa znaša
4 436 050 dinarjev, in sicer:
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Po glavnem
načrtu

Po ponudbah
iz leta 1966

Razlika

1. Gradbena dela
2. Obrtniška dela
3. Instalac. dela skupno
s kotlarno
4. Komunalni priključki
5. Oprema
6. Transformator
7. Gradbeni nadzor
8. Geološke raziskave tal
9. Projekti (idejni, glavni,
oprema, druga tehnična
dokumentacija)
10. Odkup zemljišča
11. Ureditev okolja in nakup
dveh nadomestnih stanovanj
12. Prispevki za Skopje in
energetiko

1 613 100
630 290

1 580 940
607 730

— 32 160
— 22 560

837 640
90 000
380 000
72 000
50 000
10 700

945 080
120 000
468 000
72 500
66 000
10 772

+ 107 440
+ 30 000
+ 88 000
+
500
16 000
—

106 000
8 000

106 000
8 000

—
—

240 000

260 000

+ 20 000

191 030

191 030

Skupaj:

4 228 830

4 436 050

+ 207 220

Iz navedene razčlenitve je razvidno, da je sedanja investicijska vsota za
5,13 % večja od prvotne investicijske vsote po glavnem projektu iz leta 1965.
Pri tem pa je treba omeniti, da bi bile dejanske podražitve znatno višje, če ne
bi investitorju uspelo angažirati izvajalca, ki je pripravljen prevzeti graditev
celotnega objekta »na ključ« s pogojem, da se z gradbenimi deli prične najkasneje 15. avgusta 1967.
Po posebni pogodbi med občino Maribor-Center in združenjem (št. pogodbe 417-60/65 z dne 29. 10 1965) je investitor oproščen plačila komunalnega
prispevka s tem, da sam uredi okolje novozgrajenega objekta in zagotovi dve
manjši stanovanji kot nadomestilo za dvoriščno zgradbo, ki se bo zaradi nove
gradnje porušila; to pa znese skoraj polovico manj, kot bi znašal komunalni
prispevek po veljavnih predpisih.
Do 31. 12. 1966 je združenje iz svojih sredstev že plačalo 493 711 dinarjev
za izdelavo načrtov, geološke raziskave in druga pripravljalna dela. Torej je
za dokončanje graditve potrebno še 3 942 339 dinarjev, od tega pa je že zagotovljeno 1 724 314 dinarjev, in sicer 1 224 314 dinarjev iz sredstev združenja,
500 000 din pa š posojilom, ki ga je združenje najelo pri skladu za, zidanje
stanovanjskih hiš (pogodba št. 402-46/65 z dne 18. 3. 1965 in dodatek k pogodbi
z dne 29. 12. 1965) in katerega odplačevanje je prevzela SR Slovenija s sklepom
Skupščine SR Slovenije (št. 402-25/66 z dne 28. 2. 1966).
Iz navedenega izhaja, da je , 50% sredstev od skupne investicijske vsote
zagotovljeno, preostalih 50% sredstev, tj. 2 218 025 dinarjev, pa naj bi zagotovila v letu 1968 SR Slaveni jat iz sredstev dodatnega davka od prometa blaga
na drobno, ki so po točki č) 3. člena zakona o uvedbi dodatnega davka od
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prometa blaga na drobno in o uporabi sredstev iz tega davka predvidena za
nadaljevanje graditve že začetih visokošolskih zavodov. Iz obražložitve zakona
o uvedbi dodatnega davka od prometa blaga na drobno in o uporabi sredstev
iz tega davka je razvidno, da bo po tem zakonu za nadaljevanje graditve že
začetih visokošolskih zavodov zagotovljeno v letih 1968 do 1970 34 000 000 N din
in da bodo nujne potrebe na področju investicij v visoko šolstvo, ki presegajo
ta znesek, krite iz sredstev proračuna SR Slovenije za leto 1969 in 1970.
Sredstva, ki bi jih zagotovila SR Slovenija po predloženem finančnem
programu v letu 1968, bodo porabljena za končna dela (dovršitev instalacij),
za vgrajeno in drugo opremo ter za ureditev okolice, s tem pa bo objekt usposobljen za funkcionalno uporabo.
Končno naj omenimo, da je združenje pričelo akcijo za graditev drugega
poslopja študentskega doma v Mariboru s predpostavko, da bo SR Slovenija
zagotovila 50% investicijskega zneska v letu 1968, tako bi bilo možno z zbranimi sredstvi združenja že letos pričeti gradbena dela.
V zvezi z investicijami v visoko šolstvo je univerzitetni svet na 13. redni
seji dne 15. 10. 1965 sklenil, da je treba dograditvi študentskega stanovanjskega
stolpiča E-l v Študentskem naselju v Ljubljani dati prioriteto, nadaljnji graditvi študentskih domov pa naj se da v investicijski politiki primeren poseben
poudarek hkrati z vsemi univerzitetnimi objekti, graditev študentskih domov
pa se naj pospeši, ker v zadnjih letih zaostaja. V zvezi z zahtevo, da univerza
predlaga prioritetni red investicijske izgradnje, je univerzitetni svet na 5. redni
seji 21. 11. 1966 sprejel takle sklep: »Glede prioritetnega reda investicij do
leta 1970 je univerzitetni svet mnenja, da ne določi prioritetnega reda investicijske izgradnje začetih objektov, pač pa predloži skupni program vseh začetih
objektov, tj. strojne fakultete, inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko,
fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo ter biotehniške fakultete.
Univerzitetni svet meni, da je treba vse te objekte do leta 1970 dokončati.
Prav tako pa je treba v tem obdobju nadaljevati graditev študentskih domov,
kar je univerzitetni svet sklenil že v prejšnjih razpravah, in zato vključiti graditev teh domov v program investicij do leta 1970.«
Glede na tako izraženo mnenje in sprejete sklepe univerzitetnega sveta,
posebno pa glede na to, da Združenje visokošolskih zavodov v Mariboru sodeluje pri investiciji po predloženem finančnem programu s svojimi sredstvi
v višini 1 718 025 N din, kar pomeni 39 % skupne investicijske vrednosti, je
Izvršni svet mnenja, da je treba dati prioriteto graditvi študentskega stanovanjskega stolpiča v Mariboru.
POROČILA
Začasni odbor za proučitev delovanja sistema financiranja družbenopolitičnih skupnosti in proračunske potrošnje OPZ je na seji dne 5. 4. 1967
obravnaval in sklepal o predlogu odloka o finančnem programu za sofinanciranje graditve študentskega stanovanjskega stolpiča II v Mariboru, ki ga je
Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet.
V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da je spričo pomanjkanja stanovanjskih prostorov za študente v Mariboru gradnja stolpiča potrebna, kljub
temu, da se bo v prihodnosti mreža visokošolskih zavodov verjetno zoževala.
Ne glede na to pa so potrebe tolikšne in tako pereče, da je bil prioritetni red
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gradnje tega objekta sprejet brez pomisleka v vseh organih, ki so o tem razpravljali (združenje visokošolskih zavodov, univerza in drugi).
Postavljeno je bilo tudi vprašanje, ah so zagotovljena sredstva iz drugih
virov, razen sredstev iz dopolnilnega prometnega davka, ker brez take zagotovitve sprejemanje predloženega odloka ne bi doseglo svojega namena. Kljub
tem pripombam pa je odbor predlog odloka v načelu sprejel.
Pri obravnavi v podrobnostih pa je odbor sprejel amandma k III. točki,
po katerem se v 6. vrsti prvega odstavka za besedama »-stanovanjskih hiš«
postavi pika, ostalo besedilo tega stavka pa črta.
Sprememba je bila po mnenju odbora potrebna zaradi tega, ker je črtano
besedilo' le opisovalo način odplačevanja že najetega kredita, kar pa ne spada
v besedilo odloka.
Za poročevalca je odbor določil poslanca Ivana Raua.
Odbor predlaga Organizacijsko-političnemu zboru, da predloženi predlog
odloka sprejme z navedeno spremembo.
Št.: 402-107/67
Ljubljana, 5. 4. 1967
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
6. 4. 1967 in dodatno poročilo z dne 17. 4. 1967, št. 402-107/67.
Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora — poročilo
z dne 5. 4. 1967 in dodatno poročilo z dne 17. 4. 1967, št. 402-107/67.
PREDLOG ODLOKA
o finančnem programu za financiranje nadaljevanja graditve Inštituta za
matematiko, fiziko in mehaniko Univerze v Ljubljani
I
S tem odlokom se ureja nadaljevanje graditve objekta za fiziko Inštituta
za matematiko, fiziko in mehaniko Univerze v Ljubljani, katerega investitor je
ta inštitut.
II
Graditev objekta iz prejšnje točke se je pričela v letu 1964 in bo končana
leta 1969. Skupna vrednost investicije znaša 12 061 676 dinarjev ter obsega
gradbena, obrtniška in instalacijska dela, kotlarno, opremo, stroške za zunanje
priključke, ureditev okolice in stroške investitorja.
Do 31. decembra 1966 je bilo plačano 2 802 341 dinarjev iz sredstev sklada
SR Slovenije za šolstvo in 16 565 dinarjev iz sredstev federacije, 1 282 000 dinarjev pa je zagotovljeno iz sredstev proračuna SR Slovenije za leto 1967 za
plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 1965 in 1966 ter za vzdrževalna in zavarovalna dela do 31. decembra 1966. Za dograditev objekta je potrebno še
7 960 770 dinarjev. S tem bo objekt usposobljen za funkcionalno uporabo.
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Za nadaljevanje in dokončanje graditve objekta , iz I. točke tega odloka
zagotovi sredstva SR Slovenija v višini 7 960 770 dinarjev, in sicer:
dinarjev
— v letu 1967 za nadaljevanje gradbenih del (zunanjih in
notranjih) ter za instalacije
3 000 000
— V letu 1968 za zaključna gradbena dela in za delno opremo
objekta ter za graditev kotlarne
2 510 000
— v letu 1969 za zaključna dela in za dokonč. opremljanja 2 450 770
V letu 1967 zagotovi sredstva SR Slovenija s kreditom, ki ga najame
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko Univerze v Ljubljani pri Splošni
gospodarski banki v Ljubljani v višini 1 500 000 dinarjev z vračilnim rokom
enega leta in z 8-odstotno letno obrestno mero, ter s kreditom, ki ga ta inštitut
najame pri zveznem skladu za financiranje znanstvenih dejavnosti v višini
1 500 000 dinarjev z vračilnim rokom 10 let in s 3-odstotno letno obrestno
mero.
SR Slovenija prevzame odplačevanje anuitet za najeta kredita iz prejšnjega odstavka, in sicer do konca leta 1970 iz sredstev dodatnega davka od prometa blaga na drobno, ki so po točki č) 3. člena zakona o uvedbi dodatnega
davka od prometa blaga na drobno in o uporabi sredstev iz tega davka (Uradni
list SRS, št. 42-213/66) predvidena za nadaljevanje graditve že začetih visokošolskih zavodov, po letu 1970 v plačilo zapadlih anuitet za kredit zveznega
sklada za financiranje znanstvenih dejavnosti pa iz sredstev proračuna SR
Slovenije.
Za graditev in dokončanje objekta iz I. točke tega odloka bo SR Slovenija
zagotovila v 1968. letu 2 510 000 dinarjev in v 1969.' letu 2 450 770 dinarjev
prav tako iz sredstev dodatnega davka od prometa blaga na drobno.
IV
Za izvajanje tega finančnega programa neposredno skrbita republiški
sekretariat za prosveto in kulturo ter republiški sekretariat ža finance.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predloži za vsako leto in ob koncu
investicijskih del Skupščini SR Slovenije poročilo o izvajanju tega finančnega
programa.
V
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS«.
OBRAZLOŽITEV
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko je bil ustanovljen kot znanstveni
zavod Univerze v Ljubljani leta 1960 ter povezuje univerzitetne učitelje in
sodelavce s področja matematike, fizike in mehanike. V skladu s tem ima
inštitut naslednje organizacijske enote: oddelek za matematiko z računskim
centrom, oddelek za fiziko ter oddelek za mehaniko z laboratorijem za mehaniko tal in z laboratorijem za preiskavo materiala.
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Inštitut ima predvsem naslednje naloge:
— ustvariti pogoje za načrtno znanstveno raziskovalno delo na področju
matematike, fizike in mehanike;
—■ skrbeti za vzgojo in strokovno izpopolnjevanje mladih znanstvenih
kadrov;
— v skladu s hitrim razvojem in z novimi metodami tehnike dvigniti in
širiti v sodelovanju s fakultetami in z drugimi ustreznimi zavodi splošno raven
znanja teh bazičnih disciplin pri naših sedanjih in bodočih vodilnih tehničnih
str okovn j akih;
•—■ pomagati gospodarskim in industrijskim organizacijam pri reševanju
njihovih konkretnih problemov z uvajanjem sodobnih metod numerične analize in programiranja ter z aplikativnimi laboratorijskimi preiskavami.
Glede na navedene naloge je inštitut neločljivo povezan s pedagoškim
delom pri vzgoji študentov matematike in fizike ter pri organiziranju in oblikovanju' osnovnih kurzov iz matematike, fizike in mehanike za študente vseh
tehniških fakultet. Prav to dejstvo je narekovalo začetek novogradnje, v kateri
naj bi dobili svoj prostor vsi univerzitetni učitelji, asistenti in raziskovalci
s področij matematike, fizike in mehanike z vsemi ustreznimi šolskimi prostori
in laboratoriji, ki so prvi pogoj za uspešno realizacijo učnega in raziskovalnega
programa iz teh bazičnih disciplin. Idejni osnutek zgradbe predvideva torej
kar najtesnejšo povezavo med šolskim in raziskovalnim delom. Taka povezava
je namreč edini garant za dobro usmerjen visokošolski pouk ter za neposredno
in organsko uvajanje mladih kadrov v raziskovalno delo.
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko svojih prostorov sploh nima.
Njegovi člani so razkropljeni po številnih fakultetah, kjer večina nima niti
svojih1 sob. Matematična knjižnica posluje na hodniku. V posebno kritičnem
položaju je fizika, ki nima niti osnovnih prostorov za. delo s študenti. V podobni situaciji je tudi mehanika. Da bi se izboljšala kvaliteta predavanj in vaj
iz dinamike, hidromehanike, elastomehanike in plastomehanike, je nujno potrebno predavanja iz teh predmetov izpopolniti s poskusi in omogočiti pri
vajah poleg seminarskega tudi praktično delo. Oboje pa je mogoče le v prostorih, ki so opremljeni s potrebnimi napravami. Realizirati jih je mogoče le
na enem mestu in ne za vsako fakulteto ali celo oddelek posebej. Zaradi teh
dejstev je bila predvidena zgradba zamišljena v dveh traktih, od katerih naj
bi bil eden namenjen fiziki, drugi pa matematiki in mehaniki, oba trakta pa
bi bila povezana z eksperimentalno predavalnico. V prvotnem projektu je bilo
predvideno več kot 2/3 celotne kvadrature za šolske namene in manj kot Vs
za raziskovalno delo, ki pa je tudi bistveno povezano z vzgojo kadrov. Pri tem
je bil vštet tudi prostor za računski center, ki je edini v Sloveniji in že opravlja
pomembno delo tako pri vzgoji kadrov, hkrati pa daje s svojimi deli učinkovito pomoč tudi operativi.
Graditev objekta inštituta se je pričela v letu 1964, vendar pa je bila nadaljnja graditev zaradi pomanjkanja finančnih sredstev začasno ustavljena.
Prvotni projekt stavbe naj bi obsegal trakt za fiziko in trakt za matematiko,
ki bi bila povezana z veznim traktom s predavalnicami v skupni uporabni
površini (tj. brez hodnikov, sanitarij in drugih pomožnih prostorov) 7249 m2.
S prekinitvijo gradnje pa je nastala nova situacija, ko za nekaj let ni mogoče
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računati na realizacijo tega projekta, zato je prišlo do skrčenja prvotnega
projekta na trakt za fiziko s kotlarno, ki je v skeletu že dokončan. Dograditev
trakta za fiziko bi pomenila vsaj začasno' rešitev, ki bi zadovoljila potrebe vseh
oddelkov. V reduciranem projektu, ki po izrabni površini pomeni samo 42 %
prvotnega projekta, so predvideni predvsem prostori za osnovni študij fizike
in matematike ter za pouk fizike za druge oddelke in fakultete Univerze
v Ljubljani, svoj prostor pa bi dobil tudi računski center. Skoraj 90 % celotne
površine bo namenjen za potrebe pouka. Na posamezne prostore pa pride tale
površina:
—
—
—
—
—
—
—

6 predavalnic z zbirko za fiziko
5 laboratorijev za vaje za študente .
šolske delavnice
57 kabinetov za učno osebje in labor
knjižnica
3 pisarne
pomožni prostori

.

.

.

.

.

.

.

399 m2
. 809 m2
335 m2
789 m2
168 m2
80 m2
65 m2

Skupna izrabna površina znaša torej 3027 m2, z vštetimi hodniki, sanitari- •
jami in stranskimi prostori pa okoli 4000 m2.
Skupna investicijska vsota za objekt fizike s kotlarno znaša 12 061 676 N din,
in sicer:
N din
1. gradbena dela
5 552 516
2. obrtniška dela
2 064 000
3. instalacije s kotlarno
1 414 050
4. zunanji priključki
27 250
5. strelovod in dvigalo
150 000
6. ureditev okolja
97 500
7. projekti in nadzor
187 000
8. komunalni prispevek
200 000
9. 2% prispevek za Skopje in 2,5% prispevek za energetiko
248 290
10. 4% režija gradbenega podjetja pri oddaji obrtniških in
instalacijskih del
161 640
11. šolska in druga oprema
1 854 000
12. prispevek za Skopje in za energetiko od opreme ...
83 430
13. zavarovalna in vzdrževalna dela
22 000
Do 31. decembra 1966 je bilo plačano:
N din
2 802 341
16 565

— iz sredstev sklada SRS za šolstvo
— iz sredstev federacije
Skupaj

...

2 818 906
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N din
Iz sredstev proračuna SR Slovenije za leto 1967 je zagotovljeno za plačilo neporavnanih računov iz leta 1965 in 1966
ter za zavarovalna in vzdrževalna dela ........ 1 282 000
Za nadaljevanje graditve in dokonč. objekta je še potrebno 7 960 770
Po predloženem finančnem programu pa naj bi ta sredstva
zagotovila SR Slovenija, in sicer takole:
— v letu 1967 za nadaljevanje gradbenih in instalacijskih del 3 000 000
— v letu 1968 za zaključna gradbena dela in delno opremo
ter za graditev kotlarne
2510 000
—• v letu 1969 za zaključna dela in za dokončanje opremljanja ter za ureditev okolja . .•
2 450 000
V letu 1967 naj bi SR Slovenija zagotovila sredstva v znesku 3 000 000 N din
tako, da bi prevzela obveznost odplačevanja anuitet za posojili, ki bi ju investitor najel pri Splošni gospodarski banki v Ljubljani v višini 1 500 000 N din
z vračilnim rokom enega leta in 8% letno obrestno mero ter pri zveznem
skladu za financiranje znanstvenih dejavnosti v Beogradu v višini 1 500 000
N din z vračilnim rokom 10 let in 3% letno obrestno mero. Zvezni sklad za
financiranje znanstvenih dejavnosti je namreč že odobril inštitutu investicijski
kredit v višini 1 500 000 N din, vendar s pogojem, da SR Slovenija zagotovi
participacijo v enaki višini. Ker inštitut v okviru sredstev za svojo dejavnost
ne more računati na to, da bi lahko iz svojih sredstev tudi vrnil najeti posojili,
naj bi SR Slovenija zagotovila omenjeno participacijo s tem, da bi prevzela
odplačevanje anuitet za oba kredita, in sicer do konca leta 1970 iz sredstev
dodatnega davka od prometa blaga na drobno, ki so po drugi alinei točke č)
3. člena zakona o uvedbi dodatnega davka od prometa blaga na drobno in o
uporabi sredstev iz tega davka (Uradni list SRS, št. 42-213/66) predvidena za
nadaljevanje graditve že začetih visokošolskih zavodov. Iz istih sredstev naj
bi SR Slovenija zagotovila tudi potrebna finančna sredstva za nadaljevanje
in dokončanje graditve, in sicer v 1968. letu 2 510 000 N din ter 2 450 000 N din
v letu 1969, s čimer bi bil objekt funkcionalno usposobljen za uporabo in zagotovljene boljše možnosti za razvoj študija in znanstveno-raziskovalnega dela
na področju matematike in fizike v SR Sloveniji.
Po letu 1970 zapadle anuitete za kredit zveznega sklada za financiranje
znanstvene dejavnosti naj bi se odplačevale iz proračuna SR Slovenije, ker se
bo konec leta 1970 prenehal plačevati dodatni davek od prometa blaga na
drobno.
Iz obrazložitve zakona o uvedbi dodatnega davka od prometa blaga na
drobno in o uporabi sredstev iz tega davka je razvidno, da bo po tem zakonu
za nadaljevanje graditve že začetih visokošolskih zavodov zagotovljeno v letih
1968 do 1970 N din 34 000 000 in da bodo nujne potrebe na področju investicij
v visoko šolstvo, ki presegajo ta znesek, krite iz sredstev proračuna SR Slovenije za leto 1969 in 1970.
Končno naj omenimo, da je tudi univerzitetni svet na svoji seji 24. 11. 1966
sprejel sklep, naj se predlagana prioriteta graditve univerzitetnih objektov
spremeni tako, da se prvenstveno omogoči inštitutu za matematiko, fiziko in
mehaniko vsaj najetje posojila V višini 1 500 000 N din in s tem omogoči črpanje
32
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posojila iz zveznega sklada za financiranje znanstvenih dejavnosti, ker je to
posojilo vezano na enako udeležbo lastnih sredstev oziroma sredstev SR Slovenije,
POROČILA
Začasni odbor za proučitev delovanja sistema financiranja družbeno-političnih skupnosti in proračunske potrošnje OPZ je na seji dne 5. 4, 1967 obravnaval in sklepal o. predlogu odloka o finančnem programu za financiranje
nadaljevanja graditve inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko Univerze
v. Ljubljani, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni: svet.
V ,načelni razpravi je odbor ugotovil, da odlok ureja nadaljevanje graditve
objekta za fiziko inštituta ter da se je izgradnja pričela v letu 1964, zaradi
pomanjkanja finančnih sredstev pa je bila začasno ustavljena. Prvotni projekt
stavbe je obsegal dva trakta in sicer trakt za fiziko in trakt za matematiko,
ki bi. ju povezoval poseben trakt s predavalnicami. Nadaljevanje gradnje celotnega projekta zaradi spremenjenih razmer ni bilo mogoče izvesti, zato je prišlo
do skrčenja prvotnega projekta le na trakt za fiziko š kotlarno, ki je v skeletu
že dokončan. Dograditev objekta oziroma trakta za fiziko pomeni začasno
rešitev, ki bo zadovoljevala potrebe vseh oddelkov inštituta. Glede na celoten
projekt pomeni dograditev tega trakta usposobitev. 42 % površin prvotnega
projekta. Za dograditev objekta, ki bo končan v letu 1966, je porebnih 7 960 770
dinarjev.
Glede na te ugotovitve se je odbor v načelu strinjal s predlogom odloka,
ker le-ta pomeni realizacijo skrčenega projekta ter dograditev objekta oziroma
dokončanje gradnje, v katerem bodo predvsem prostori za osnovni študij fizike
in matematike ter za pouk fizike za druge oddelke in fakultete Univerze
v Ljubljani, svoj prostor pa bo dobil tudi računski center.
V podrobni obravnavi je odbor predlagal k II. točki naslednje spremembe: prvi stavek prvega odstavka se črta, drugi stavek pa se dopolni tako,
da se na koncu črta pika in doda. besedilo »ter bo končana leta. 1969.«.
Drugi odstavek se v celoti črta.
Odbor meni, da se z odlokom sprejema finančni program za financiranje
nadaljevanja graditve inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko1 Univerze
v Ljubljani ter zato: ni potrebno, da se v odloku navaja, kdaj se je, graditev
pričela in sredstva,, ki sp bila. že porabljena oziroma vir. teh sredstev. Te navedbe
spadajo v obrazložitev. Koliko sredstev pa je potrebnih še za dograditev objekta,
je navedeno v prvem odstavku III. točke predloga sklepa.
Predstavnik predlagatelja si je izjavo o teh spremembah pridržal do seje
zakonodajno-pravne komisije.
Odbor predlaga Organizacij sko-političn emu zboru, da predlog odloka
sprejme z navedenimi spremembami.
Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Toneta Delaka.
St.: 402-108/67
Ljubljana, 5. 4. 1967
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Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
6. 4. 1967, št. 402-108/67.
Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora — poročilo
z dne 5. 4. 1967, št. 402-108/67.
Odbor za družbeni plan, finance in proračun RZ je na seji dne 14. 4. 1967
ponovno obravnaval predlog odloka o finančnem ■-programu za financiranje
nadaljevanja graditve Inštituta, ?a, matematiko, fiziko, in mehaniko Univerze
v Ljubljani.
Odbor se je v ponovni obravnavi predloga odloka zadržal pri amadmaju,
ki ga je predložil začasni odbor za proučitev delovanja sistema financiranja
družbeno-političnih skupnosti in proračunske potrošnje Organizacijsko-političnega zbora, da se v II. t o č k i prvi stavek prVega odstavka črta, drugi stavek
pa dopolni tako, da se na koncu črta pika in doda besedilo »ter bo končana
leta 1969«; in drugi odstavek
celoti črta.
Odbor se s predlagano spremembo strinja in predlaga zboru amandma
k II. točki kot svoj amandma.
Predstavnik predlagatelja si je. izjavo o predlagani spremembi pridržal.
Odbor predlaga Republiškemu zboru, da sprejme predlog odloka s predlagano spremembo.
St.: 402-108/67
Ljubljana, 17. 4. 1967
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
17. aprila 1967 obravnavala amandmaje k predlogu odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja graditve inštituta za matematiko, fiziko
in mehaniko Univerze v Ljubljani, ki sta jih v enakem besedilu podala začasni
odbor za proučitev delovanja sistema financiranja, družbeno-političnih skupnosti in proračunske potrošnje Organizacijsko-političnega zbora ter odbor za
družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora.
Zakonodajno-pravna komisija se ni strinjala z amandmaji navedenih odborov k II. točki predloga odloka ter predlaga, da se amandmaji zavrnejo ter
se odlok sprejme v predloženem besedilu.
Določbi 1. stavka 1. odstavka II. točke ter drugega odstavka II. točke odloka
predstavljata bistveno sestavino finančnega programa glede na elemente, ki
jih finančni program mora vsebovati po določbi 93. člena temeljnega zakona
o financiranju družbeno-političnih skupnosti (Ur. 1. SFRJ, št. 31/64, 28/66 in
1/67). Po citirani zakonski določbi finančni program določa program del in
akcij in roke za njihovo izvršitev; skupna sredstva, ki so potrebna za izvršitev
celotnega programa; sredstva, ki so potrebna za izvršitev programa v posameznih letih; organe, ki so pristojni za, izvršitev programa, in ukrepe za njihovo
izvršitev. Z amandmaji predlagano črtanje pretežnega dela besedila II. točke,
iz katerega je razvidna dinamika del in dinamika financiranja, v .posameznih
letih doslej in ki obsega časovno opredelitev graditve celotnega objekta, bi
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iz finančnega programa iztrgalo del bistvenih elementov, ki jih finančni program mora vsebovati in o katerih je bilo že po dosedanji praksi v Skupščini
SR Slovenije doseženo enotno stališče.
S stališčem komisije se je strinjal tudi predstavnik Izvršnega sveta, ki
si je sicer na seji odborov izjavo glede amandmajev pridržal.
Št.: 402-108/67
Ljubljana, 17. 4. 1967
PREDLOG ZAKONA
o voznih olajšavah za skupinska potovanja mladine in otrok
1. člen
Mladina in otroci imajo do konca leta 1967 pri skupinskih potovanjih
pravico do popusta pri železniških prevozih v višini, ki bo določena s pogodbo
iz 3. člena tega zakona:
1. za šolske izlete dijakov in za znanstvene ekskurzije študentov;
2. za kolektivna potovanja pionirjev;
3. za mladino in otroke, kadar v skupinah potujejo v okrevališča, počitniške kolonije in domove ali na taborjenje;
4. za potovanja mladinskih skupin Počitniške zveze Jugoslavije, Zveze
izvidnikov Jugoslavije in Planinske zveze Jugoslavije.
Pravica do popusta se uveljavlja na podlagi potrdila šole oziroma navedene mladinske organizacije, ki je organizirala potovanje, da so tisti, ki
potujejo, dijaki oziroma člani mladinske organizacije.
2. člen
Nadomestilo za vozne olajšave iz prejšnjega člena se zagotovi iz republiških sredstev.
3. člen
Višina popusta in drugi natančnejši pogoji o priznavanju voznih olajšav
iz 1. člena tega zakona ter obračunavanje nadomestila se uredijo s pogodbo,
ki jo v okviru razpoložljivih sredstev sklene republiški sekretariat za gospodarstvo z Združenim železniškim transportnim podjetjem Ljubljana.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradne listu SRS«.
J
OBRAZLOŽITEV
Z 31. marcem t. 1. je prenehal veljati zvezni zakon o voznih olajšavah
za mladino in otroke, po katerem je zvezni proračun regresiral 75 % prevozne
cene, ki veljajo v rednem linijskem prometu, za
a) šolske izlete dijakov in znanstvene ekskurzije študentov,
b) kolektivna potovanja pionirjev,
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c) mladino in otroke, kadar v skupinah potujejo v okrevališča, počitniške
kolonije in domove ali na taborjenje,
č) za skupinska potovanja članov Počitniške zveze ali članov Zveze izvidnikov (tabornikov), kadar potujejo v skupinah najmanj petih oseb.
Zvezni organi nimajo evidence o plačilu nadomestila za navedene olajšave
po republikah, ampak le njegovo uporabo za železnico, avtobusne prevoze,
pomorski in rečni prevoz, zato ni mogoče ugotoviti, koliko so prejela prevozniška podjetja v Sloveniji.
Iz evidence pri ZZTP Ljubljana je razvidno, da je za leto 1966 znašal
zahtevek 321 mio S din, od tega 107 mio S din v drugem polletju. Ce pa se
upošteva, da sta samo podjetji Ljubljana-Transport in SAP prejela za leto
1966 skupaj 436 mio S din, lahko ocenjujemo, da je celotno nadomestilo za
Slovenijo znašalo v letu 1966 približno eno milijardo S din.
Po koristnikih popusta odpade približno ena tretjina na Počitniško zvezo
mladine, več kot polovica pa na šolske izlete in znanstvene ekskurzije, ki spadajo v letni program šol.
Vrednost skupnih prevozov mladinskih skupin po rednih cenah je znašala
po grobi oceni 1300 mio S din, od česar so koristniki plačali le 300 mio S din
pri 75 % popusta. Tak avtomatski regres, ki bi bremenil proračun, je za republiko načelno in praktično nesprejemljiv, ker nosi v svojem bistvu le tendenco po stalnem naraščanju potrebnega zneska nadomestila in ga ni mogoče
omejiti. Regres izključuje stimulacijo konkurence med prevozniki, po drugi
strani pa odvrača koristnike od racionalne potrošnje, ker koristniki plačajo
le četrtino cene in izbirajo zato prevoze po drugih vidikih (hitrost, udobnost,
praktičnost).
Regresiranje vseh prevozov mladinskih skupin bi močno bremenilo republiška proračunska sredstva. Kontroliranje upravičenosti koriščenja regresa
in pravilnosti obračuna bi zahtevalo drago administracijo, katere efekt je
dvomljiv, ker je učinkovita kontrola možna le pri samem prevozu, ki jo morejo
izvajati le prevozniki. Vsaj delno je mogoče zainteresirati prevoznike na kontroli, če se z njimi sklepajo pogodbe na podlagi letnega pavšalnega zneska
regresa.
Zaradi velikega števila cestnih prevoznikov v Jugoslaviji, ki imajo zelo
različne cene, poleg tega pa je nepoznano število prevozov po posameznem
prevozniku, je s cestnimi prevozniki nemogoče sklepati pogodbe. Brez pogodb
pa je možen le avtomatski regres, katerega obračun bi bil brez kontrole, kar
bi imelo zaposledico le stalno naraščanje potrebnega zneska regresa. Zato predlog zakona določa, da se regresirajo le prevozi z železnico in sklene pogodba
z Združenim železniškim transportnim podjetjem Ljubljana.
Z zakonom se ustanavlja pravica na popuste, konkretni pogoji pa bodo
objavljeni po določilih pogodbe. Ta določba bodo zagotavljala enak popust za
potovanja po celi železniški mreži v Jugoslaviji, predvidoma najmanj 70%
na redne cene za II. razred potniškega ali brzovlaka za skupine najmanj 5 mladincev. Ker se sklepa pogodba z Združenim ZTP Ljubljana, lahko velja le za
vozne karte, ki jih brez ozira na relacijo prodaja to podjetje.
S sklenitvijo take pogodbe.se doseže naslednje:
— mladina iz vseh republik bo lahko potovala po Jugoslaviji pod enakimi
pogoji, kar je pri enotnem sistemu in skupnem obračunu železniških tarif
izvedljivo, ni pa izvedljivo v avtobusnem prometu;
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— prevozi mladine na dolge relacije, ki so najdražji, ostanejo zelo poceni;
— organizatorje mladinskih skupinskih prevozov se usmerja na uporabo
cenejših .sredstev (železniški prevozi so v vseh republikah razen v Sloveniji
znatno cenejši od prevozov z avtobusi);
— velik popust na železnici zniža stroške tudi tistih potovanj, ki so delno
kombinirana z avtobusnimi prevozi, čeprav bi za prevoze z avtobusi ne bilo
popustov;
— direktno se zagotavlja visok popust za približno polovico prevozov
mladinskih skupin in z njim posredno znižuje tudi cene prevozov mladine z
avtobusi preko konkurence.
Redne cene za prevoze po železnici ali z avtobusi znašajo sedaj v Sloveniji
približno enako, to je 8, S din po pkm. Ce se zagotavlja 70 % popust na železnici, plača mladinec 2,4 S din po pkm. Cena prevoženega km avtobusa s 50 do
55 sedeži znaša 250 do 300 S din ali 5 do 6 S din po pkm, če. je avtobus polno
zaseden. To pomeni, da se bodo prevozi z. avtobusi približali ceni 5 S din po
pkm, če bodo hoteli konkurirati. Ta cena pa predstavlja 40 % manj od redne
cene za avtobusne: prevoze v, Sloveniji. Ker so cene avtobusnih prevozov v
drugih republikah 25 do 30% višje od istih v Sloveniji, pomeni, da bi bila
taka cena za avtobusne prevoze po Sloveniji 65 do 70% nižja od rednih cen
avtobusnih prevozov v drugih republikah., .
Kalkulacija za potrebni .pavšalni znesek, regresa železnici izhaja iz. predpostavke^da bi ZT.I' morala dati vsaj 25 %. komercialnega popusta na redne
cene.,b;pt so, že ;objavila v. svojih, tarifah ,v začetku leta 1967. .Izhaja se torej,
iz železniške cene za .skupinske prevoze mladine največ 6 S din pp pkm. Da
bi se dosegel najmanj 70 % popust na redne cene za mladinske skupine, bi
moral-znašati regres ,45 %. Zaradi prenehanja- regresiranja avtobusnih prevozov
je^tf§ba predvideti, da; bp železnica v letu, 1967 prevozila; najmanj, polovico
vseh:-mladinskih; skupin, (v letu 1966 je prevozila Vs zaradi močne; konkurence
avtobusov,, ki so: imeli prav tako regres), da. pa vrednost vseh prevozov ne. bo
večja kot v preteklem letu. Pri vrednosti. železniških prevozov mladinskih
skupin.v .znesku 650 milijohov S din, znaša 45 % regresa 292;milijonov • S din.
Ker je do 1/i regresirala federacija, odpade na republiko le 3/4 to je 219 milijonov S din. Ta znesek bo dogovorno z železnico znižan na 210 milijonov 'S din,
pri čemer prevzema železnica riziko za eventualne daljše relacije in večjo
uporabo želfeznice kot se predvideva, kakor tudi za. večje popuste, ki jih bo
dala pri večjih skupinah.
.. Republiški proračun tegk izdatka ni predvidel, zato bo morala Skupščina
SRS sprejeti odlok o zagotovitvi teh sredstev v letu 1968, kar bi omogočilo
najetje kredita. Osnutek tega odloka je v prilogi predloga zakona o voznih
olajšavah za skupinska potovanja mladine in otrok.
POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
13. aprila 1967 obravnavala predlog zakona o voznih olajšavah za skupinska
potovanja mladine in otrok, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil njen
Izvršni svet.
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V načelni obravnavi je komisija ugotovila, da je zvezni zakon o voznih
olajšavah v potniškem prometu za mladino in otroke (Ur. 1. SFRJ, št. 57/65)
po določbi 1. člena zakona o prenehanju veljavnosti zakona o voznih olajšavah
v potniškem prometu za mladino in otroke (Ur. 1. SFRJ, št. 1/67) prenehal
veljati 31. marca 1967. Od tega datuma dalje je urejanje tega vprašanja v pristojnosti republik. Predlagani republiški zakon tako ureja vprašanje pravic do
voznih olajšav za skupinska potovanja mladine in otrok na območju SR Slovenije glede na sredstva, ki bodo v ta namen na razpolago. Predlagana ureditev tega vprašanja se po zakonskem predlogu nanaša le na leto 1967.
Predstavnik Izvršnega sveta je na seji komisije predložil spremenj eno
besedilo 1. člena zakonskega predloga, ki se glasi:
»Mladina in otroci imajo do konca leta 1967 pri skupinskih potovanjih
pravico do popusta pri železniških prevozih v višini, ki bo določena s pogodbo
3. člena tega zakona:
1. za šolske izlete dijakov in za znanstvene ekskurzije študentov;
2. ,za skupinska potovanja pionirjev in članov Zveze mladine Jugoslavije;
3. za mladino in otroke, kadar v skupinah potuje v okrevališča, počitniške
kolonije in domove, ali na taborjenja;
4. za potovanja mladinskih skupin članov Zveze organizacij za, telesno
kulturo, Jugoslavije, Počitniške zveze Jugoslavije, Zveze izvidnikov Jugoslavije
in Planinske zveze Jugoslavije.
Pravica do popusta se uveljavlja na podlagi potrdila organizatorja. potovanja, da člani skupine .- izpolnjujejo - pogoje iz ustrezne točke prejšnjega
odstavka.« . ,
,
.
.
,
:
V spremenjenem besedilu 1. člena se po izjavi predstavnika Izvršnega
sveta upoštevajo amandmaji, ki jih je k tej določbi zakonskega .predloga podal
odbor za organizacij sko-politična vprašanja . Republiškega zbora, na svoji seji
dne 11. aprila 1967.
.
v
Komisija se je.-s predlagano spremembo besedila 1.., člena strinjala.
V podrobni obravnavi je bila komisija glede d ol o-č b e 3. č l ena z a k o n s k e g a predloga mnenja, da se- z njo daje republiškemu sekretariatu
za gospodarstvo .v zvezi? z- določanjem, višine popusta -in. drugih natančnejših
pogojev o priznavanju voznih olajšav praktično neomejeno pooblastilo. Zaradi
tega bi bilo treba , to... pqoblastilo omejiti, oziroma ga , precizirati, morda, tako,
da bi se v zakonskem predlogu .določila, na eni strani, najvišja možna stopnja
popusta za vsa v tem zakonu navedena skupinska potovanja, ali za posamezne
kategorije potovanj, na drugi strani pa tudi najvišji znesek, ki se i lahko v
1. 1967 uporabi za te namene. Komisija nadalje meni, da bi bilo primerno, če
bi pogodbo iz 3. člena zakonskega predloga potrdil Izvršni svet, ker pri vsebini
pogodbe ne gre le za neko tehnično rešitev, temveč za izvajanje določene politike na tem področju.
Predstavnik Izvršnega sveta; je v zvezi s pripombami komisije k 3. členu
zakonskega predloga izjavil, da jih bo predlagatelj še proučil.
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog
zakona s predlagano spremembo v skladu z ustavo in s pravnim sistemom.
Št.: 34-51/67
Ljubljana, 13. 4. 1967
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Odbor za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora je na seji
dne 11. aprila 1967 obravnaval predlog zakona o voznih olajšavah za skupinska
potovanja mladine in otrok, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni
svet dne 6. aprila 1967 in predlog istega zakona, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet 10. aprila 1967.
Odbor je v načelni obravnavi ugotovil, da je po prenehanju regresa za
prevoze mladine in otrok, ki skupinsko potujejo na izlete, taborenja ali ekskurzije, iz sredstev zveznega proračuna, potrebno z republiškim zakonom določiti
upravičence in način voznih olajšav za skupinska potovanja mladine in otrok.
Strinjal se je s tem, da veljajo vozne olajšave le pri železniških prevozih in
da se podrobnosti glede tega sklenejo v pogodbi med republiškim sekretariatom za gospodarstvo in Združenim železniškim transportnim podjetjem Ljubljana. Glede upravičencev voznih olajšav pa je odbor ugotovil, da daje predlog
zakona prednost le nekaterim organizacijam, ki skrbe za letovanja in razvedrilo oziroma rekreacijsko udejstvovanje mladine in otrok. Pri tem je opozoril, da so že dosedanja tovrstna določila dosegla samo to, da so skupine
mladine in otrok formalno potovale pod naslovom teh organizacij, ali pa se
vključevale v te organizacije samo zaradi voznih olajšav. Osnovni namen, ki
ga predlog zakona zasleduje, to je pospeševati skupinska potovanja mladine
in otrok pa lahko ti uresničujejo tudi v drugih organizacijah, ki jih predlog
zakona ne predvideva. Zato odbor sodi, da razširitev kroga organizacij, katerih
člani uživajo olajšave pri cenah prevozov, tudi na druge organizacije, ne bo
v bistvu razširil kroga uživalcev olajšav, ampak bi s tem dosegli le to, da bo
mladina potovala v skupinah, ki jih dejansko organizirajo posamezne organizacije, članstvo v posameznih organizacijah pa bo enakopravno.
Odbor je predlog zakona v načelu sprejel, v podrobni obravnavi pa je imel
spreminjevalni in dopolnilni predlog:
K 1. členu : Druga točka se dopolni in spremeni tako, da se glasi:
»za skupinska potovanja pionirjev in članov Zveze mladine Jugoslavije;«
Četrta točka se dopolni in spremeni tako, da se glasi:
»za potovanja mladinskih skupin Zveze organizacij za telesno kulturo
Jugoslavije, Počitniške zveze Jugoslavije, Zveze izvidnikov Jugoslavije in Planinske zveze Jugoslavije.«
Zadnji odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi: »Pravica do
popusta se uveljavlja na podlagi potrdila šole oziroma organizacije, da je ona
organizirala potovanje in da so tisti, ki potujejo, dijaki, študentje oziroma
njeni člani.«
Obrazložitev: Spremembe in dopolnitve k drugi in četrti točki izhajajo
iz ugotovitev odbora v načelni obravnavi predloga zakona. Spremembe in dopolnitve k zadnjemu odstavku pa vnašajo večjo jasnost kdo lahko izda potrdilo,
na podlagi katerega se uveljavlja popust in za koga ter pod kakšnimi pogoji
lahko tako potrdilo izda. Dosedanji izraz »navedene mladinske organizacije«
ne ustreza, ker lahko potrdila izdajajo tudi organizacije, ki v bistvu niso
mladinske, ampak imajo samo mladinske odseke oziroma organizacije, ki se
poslovno bavijo z letovanjem mladine in otrok, npr. zavod ali organizacija, ki
organizirata potovanje mladine in otrok iz tretje točke 1. člena predloga zakona.
Predstavnik predlagatelja si je pridržal pravico glede izjave k spremembam in dopolnitvam druge in četrte točke 1. člena zakona, s spremembami in
dopolnitvami zadnjega odstavka tega člena pa se je strinjal.
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Odbor predlaga Republiškemu zboru, da sprejme predlog zakona skupno
z navedenimi dopolnilnimi in spreminjevalnimi predlogi.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Mitja Stupana.
St.: 34-51/67
Ljubljana, 12. 4. 1967
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije je na seji dne 13. aprila 1967 obravnaval
in sklepal o predlogu zakona o voznih olajšavah za skupinska potovanja mladine in otrok, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavanje in
sklepanje Izvršni svet.
V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da je po prenehanju regresa za
prevoze mladine in otrok, ki skupinsko potujejo na izlete, taboren j a ali ekskurzije iz sredstev zveznega proračuna, potrebno z republiškim zakonom urediti
prehodno obdobje. Odbor ugotavlja, da so prevozniška podjetja nezainteresirana na tako imenovanih komercialnih popustih in da ni znana struktura te
vrste potrošnje. Odbor se strinja, da je v letu 1967 to vprašanje potrebno urediti z zakonom.
V podrobni obravnavi zakonskega predloga se je odbor strinjal z amandmaji odbora za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora in zakonodaj no-pravne komisije k 1. členu, in sicer se druga točka prvega
odstavka spremeni tako, da se glasi »2. za skupinska potovanja pionirjev in
članov Zveze mladine Jugoslavije;«, četrta točka istega odstavka se spremeni
tako, da se glasi »4. za potovanja mladinskih skupin, članov Zveze organizacij
za telesno kulturo Jugoslavije, Počitniške zveze Jugoslavije, Zveze izvidnikov
Jugoslavije in Planinske zveze Jugoslavije.«. Drugi odstavek se spremeni tako,
da se glasi »Pravica do popusta se uveljavlja na podlagi potrdila organizatorja
potovanja, da člani skupine izpolnjujejo pogoje iz ustrezne točke prejšnjega
odstavka.«
Odbor meni, da so spremembe potrebne, ker tako celoviteje zajemajo
otroke in mladino, ki je vključena v različne organizacije. Sprememba drugega
odstavka pa poenostavlja uveljavljanje pravice do popusta. Glede 3. člena
zakonskega predloga odbor meni, da je potrebno, da predlagatelj to določilo
prouči, pri tem pa upošteva, da obstojajo nejasnosti, ki jih je nujno potrebno
razčistiti, predvsem pa vprašanja kot so npr., do katerega leta starosti ima
mladina pravico do popusta, koliko mladincev ali otrok predstavlja skupino,
kakšen popust se daje. Odbor meni, da teh elementov ni mogoče prepustiti
podjetju, da te pogoje samostojno določa.
Predstavnik predlagatelja se je zavzel, da bo na seji zbora predlagal
ustrezno spremembo 3. člena in pri tem upošteval sugestije odbora in pripombe
zakohodajno-pravne komisije k temu členu, sprejel pa je spremembe k 1. členu.
Odbor predlaga Organizacijsko-političnemu zboru, da predlog zakona
sprejme, po tem ko predstavnik Izvršnega sveta predlaga spremembo 3. člena.
Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Toneta Florjančiča.
St.: 34-51/67
Ljubljana, 13. 4. 1967
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PREDLOG ODLOKA
o zadolžitvi SR Slovenije, da se zagotovijo sredstva za nadomestilo za vozne
olajšave za skupinska potovanja mladine in otrok v letu 1967
I
Sredstva, iz katerih nadomesti SR Slovenija Združenemu železniškemu
transportnemu podjetju Ljubljana v letu 1967 vozne olajšave na podlagi pogodbe, sklenjene po določbah 3. člena zakona O voznih olajšavah za skupinska
potovanja mladine in otrok, zagotovi SR Slovenija v letu 1967 s kreditom do
zneska največ 2,1 milijona dinarjev. Kredit odplača SR Slovenija iz republiškega proračuna za leto 1968.
II
Ta odlok začne yeljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.
POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
13. aprila 1967 obravnavala predlog odloka o zadolžitvi SR Slovenije1, da se
zagotovijo sredstva za vozne olajšave za skupinska potovanja mladihe in otrok
v letu '1967, ki ga je'Skupščini SR Slovenije predložil'nj'eri"Izvršni svet.
Komisija k predlogu odloka hi imela načelnih pripomb. Ugotovila je, da
je zadolžitev SR- Slovenije zaradi zagotovitve šredšt'eV, ki so potrebna'za nadomestile) za vozne olajšave v'zvezi š škupinskirrii; potovanji mladine 'in otrok
v letu 1967, potrebnfe zaradi realizacije zakona o voznih olajšavah za skupinska
potovali j a mladine in otrćk. V republiškem proračunu'za' feto 1967 namreč
sredstva ža te namene niso bila predvidena, zaradi česar jih je treba zagotoviti
z najetim kreditom.
V podrobni obravnavi predloga odloka je komisija predlagala, da se
v*šesti vrsti za besedo »kreditom^'postavi'vejica, nadaljnje besedilo prvega,
stavka pa se dopolniJtako,-da.se glasi: »ki ga najame pirl banki do zneska največ
2 100 000 dinarjev.« - .
■ Dopolnitev je potrebna zaradi jasnosti določbe.
Predstavnik Izvršnega sveta se je', s- predlagano-dopolnitvijo strinjal.
Zakonodajmo-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog
odloka s predlagano dopolnitvijo v skladu- z ustavo in s -pravnim sistemom.
St.: 402-109/67
Ljubljana, 13. 4. 1967
Odbor za družbeni plan, finance in proračun RZ je na seji dne 14. 4. 1967
obravnaval predlog odloka o zadolžitvi SR Slovenije, da se zagotovijo sredstva
za nadomestilo za vozne olajšave za skupinska potovanja mladine in otrok
v letu 1967, ki ga je. Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet.
V načelni obravnavi se je odbor strinjal, da se omogoči mladini in otrokom
skupinska potovanja z voznimi olajšavami. Odbor pa se ni strinjal s predlaga-
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nim načinom, kako se sredstva za te namene zagotavlja, kakor tudi ne, da se
omogoča olajšave samo pri železniških prevozih.
Možnost koriščenja olajšav samo pri železniških prevozih je po mnenju
odbora nesprejemljiva, ker bi mladina oziroma njihovi starši ali družbenopolitične skupnosti iz krajev brez železnice, ki so običajno še gospodarsko
slabše razviti, morali zaradi take odločitve prispevati za prevoze večja sredstva kakor tisti, ki so iz krajev z železnico.
Prav tako se odbor ni strinjal s predlaganim načinom, kako se sredstva
za vozne olajšave zagotavlja, ker se gre na nadaljnje zadolževanje republike.
Predlagano kritje nadomestila za olajšave iz bančnega posojila pomeni trošenje še neustvarjenih proračunskih sredstev, hkrati pa odtegovanje likvidnih
bančnih sredstev gospodarstvu. Taka rešitev je po mnenju odbora v nasprotju
s težnjb po sanaciji republiškega proračuna.
Odbor je menil, da1 je treba najti kritje nadomestila za vozne olajšave v
okviru sredstev republiškega proračuna za letošnje leto in to iz proračunske
rezerve. Omenjeno je bilo tudi, da naj se poskusi zagotoviti srfedstva s spremembo delitve tistega dela dohodka Jugoslovanske loterije, ki pripada posameznim društvom in organizacijam in katera te sedaj v glavnem porabijo
za svoj birokratski aparat.
Odbor predlog odloka v načelu ni sprejel-in zato o njem v smislu 88. člena
začasnega poslovnika Republiškega; žbora tudi ni razpravljal v podrobnostih.
Odbor predlaga Republiškemu zboru, da predlog odloka o zadolžitvi ^SR Slovenije, da se zagotovijo sredstva- za nadomestilo za vozne olajšave za skupinska
potovanja ■ mladine in otrok v-letu 1967, zavrne.
'
Odbora -je za svojega poročevalca določil poslanca Miroslava Kdlenka.
Št.: 402-109/07
Ljubljana, 15. 4. 1967
Odbor za proučevanje zakonskih in' drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora — poročilo
z dne 13. 4. 1967, št. 402-109/67.
• I ':i1 .! Al.'; ■ ■ ■ :ri:
i
PREDLOG ZAKONA
o delu in pravicah republiških poslancev in funkcionarjev, ki jim
,
je prenehala funkcija
,
;
Na podlagi 4. alinee-135. člena>in 151. člena ustave-.Socialistične-republike
Slovenije je Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji Republiškega
zbora dne 20. aprila .1967 in seji Organizacij,sko-političnega zbora dne 18. aprila
1967 sprejela
ZAKON
o delu in pravicah republiških poslancev in funkcionarjev, ki jim
je prenehala funkcija
1. člen
Da bi se ob izvajanju ustavnih načel o orhejitvi ponovne izvolitve omogočilo republiškim poslancem in funkcionarjem, da se' po preteku časa, ža katerega so bili izvoljeni ali imenovani, vrnejo v svoj poklic ali pa še naprej
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aktivno sodelujejo v družbeno-političnem delu, kakor tudi zaradi uresničevanja pogojev za krepitev njihove odgovornosti, se s tem zakonom urejajo
pogoji dela in pravice republiških poslancev in funkcionarjev, ki jim je prenehala funkcija.
2. člen
Občani, ki jim je z izvolitvijo ali z imenovanjem zaupano opravljanje
javne funkcije, imajo pravico, da se po prenehanju te funkcije vrnejo v delovno organizacijo, v kateri so imeli stalno delovno mesto, in da v skladu
z zakonom in statutom te organizacije delajo na istem ali ustreznem drugem
delovnem mestu.
Občani, ki so opravljali funkcijo republiškega poslanca ali drugo funkcijo,
določeno s tem zakonom, imajo pravico, da po svoji izbiri nadaljujejo z delom
v Skupščini SR Slovenije ali v drugem organu in sicer za čas in ob pogojih,
določenimi s tem zakonom.
3. člen
Republiškim poslancem in funkcionarjem, ki jim je prenehala njihova
funkcija, zaupa Skupščina SR Slovenije opravljanje zadev v okviru svojega
delovnega področja, pri čemer upošteva njihove izkušnje in posle, ki so jih
opravljali.
Pri opravljanju zadev, ki se zaupajo poslancem in funkcionarjem po prenehanju njihove funkcije, imajo ti pravice in dolžnosti, ki so določene s poslovnikom Skupščine SR Slovenije oziroma s splošnim aktom organa, v katerem
delajo.
Za svoje delo imajo ti poslanci in funkcionarji pravico do osebnega
dohodka.
4. člen
Pravico po tem zakonu pridobijo republiški poslanci in funkcionarji na
svojo zahtevo.
5. člen
Republiški poslanci in funkcionarji, ki jih voli ali imenuje Skupščina
SR Slovenije in ki so za opravljanje teh funkcij dobivah osebni dohodek ali
stalno nagrado, nadaljujejo z delom po določbah tega zakona za čas enega leta
od dneva, ko jim je prenehala funkcija.
Pravice iz prvega odstavka tega člena imajo tudi predsednik in sodniki
Ustavnega sodišča SR Slovenije, Vrhovnega sodišča SR Slovenije in Višjega
gospodarskega sodišča v Ljubljani.
6. člen
Republiški poslanci, funkcionarji Skupščine SR Slovenije, predsednik in
člani Izvršnega sveta, republiški sekretarji, tajnik Skupščine SR Slovenije in
sekretar Izvršnega sveta, ki so na teh funkcijah prebili dvanajst ali več let,
nadaljujejo delo po določbah tega zakona za čas treh let od dneva prenehanja
funkcije; če pa so na teh funkcijah prebili dvajset ali več let, nadaljujejo
delo za čas šestih let od dneva prenehanja funkcije.
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Pravice iz prvega odstavka tega člena imajo tudi: predsednik in sodniki
Ustavnega sodišča SR Slovenije, predsednik Vrhovnega sodišča SR Slovenije
in Višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani, javni tožilec SR Slovenije in
javni pravobranilec SR Slovenije.
7. člen
Pri ugotavljanju časa, po katerem se po določbi prejšnjega člena določa
rok, do katerega republiški poslanci in funkcionarji nadaljujejo delo, se vračuna ves čas, prebit na katerikoli funkciji iz 6. člena tega zakona in čas, ki
so ga prebili kot poslanci Zvezne skupščine ali Skupščine SR Slovenije prejšnjih sklicev, če so prejemali osebni dohodek za opravljanje volilne funkcije.
V čas iz prejšnjega odstavka se šteje tudi čas, ki so ga republiški poslanci
in funkcionarji prebili pri poklicnem opravljanju ustreznih družbeno-političnih
funkcij v zvezah in drugih organih ali organizacijah, pa so za to prejemali
osebni dohodek, kakor tudi čas, ki so ga porabili na najvišjih položajih v JLA.
Te funkcije in položaje določi s svojim sklepom administrativna komisija
Skupščne SR Slovenije.
Sklep administrativne komisije Skupščine SR Slovenije iz prejšnjega odstavka potrdi Republiški zbor Skupščine SR Slovenije.
8. člen
Republiški poslanec ali funkcionar, ki je podal ostavko ali je bil razrešen
dolžnosti pred potekom časa, za katerega je bil izvoljen oziroma imenovan,
ima vse pravice po tem zakonu, kakor da bi ostal na funkciji do konca časa,
za katerega je bil izvoljen oziroma imenovan, razen, če z aktom o razrešitvi
ni drugače določeno.
9. člen
Voljeni funkcionarji najvišjih organov Zveze komunistov Slovenije, Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, Republiškega sveta zveze sindikatov Slovenije in Zveze združenj borcev NOV Slovenije imajo po prenehanju funkcije v teh organizacijah pravice po tem zakonu, če so za opravljanje
funkcij v teh organizacijah prejemali stalno nadomestilo osebnega dohodka
in če so pred to funkcijo opravljali katero od funkcij iz 6. člena tega zakona.
Na predlog organizacij iz prvega odstavka tega člena določi administrativna komisija Skupščine SR Slovenije s sklepom najvišje funkcije v teh
organizacijah, katerih izvrševanje ustvarja pravice iz prvega odstavka tega
člena. Sklep administrativne komisije Skupščine SR Slovenije potrdi Republiški zbor Skupščine SR Slovenije.
10. člen
Republiški poslanci in funkcionarji, določeni s tem zakonom, nadaljujejo
delo v Skupščini SR Slovenije.
Administrativna komisija Skupščine SR Slovenije lahko odredi, da republiški poslanec ali funkcionar nadaljuje delo v drugem organu ali organizaciji, v soglasju s tem organom oziroma organizacijo.
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Znesek ošebnega dohodka poslahca ali funkcionarja., ki nadaljuje delo. v
smislu določb tega zakona, se določa po ustreznih določbah odloka o povračilih poslancem in funkcionarjem Skupščine SR Slovenije, ki jih voli ali imenuje Skupščina SR Slovenije.
Ti poslanci in funkcionarji imajo tudi druge pravice po odloku s povračilih
poslancem Skupščine SR "Slovenije in funkcionarjem, ki jih voli ali' imenuje
Skupščina SR Slovenije, razen pravice do jpovračila'stroškov v zvezi z opravljanjem poslanske fuhkcije in pravice na brezplačen prevoz.
12. člen
Odločbo o tem, da poslanec oziroma funkcionar nadaljuje delo po določbah
tega zakona, sprejme administrativna komisija Skupščine SR Slovenije.
Administrativna komisij a določi s.• svojo odločbo tudi znesek osebnega
dohodka poslanca oziroma funkcionarja, ki nadaljuje delo,
13. člen
Pravica do osebnega dohodka in druge pravice po določbah tega zakon
začnejo teči od prvega dneva naslednjega meseca po mesecu, v katerem je
vložena zahteva za uresničenje teh pravic.
14. člen .
Osebni dohodek, določen po določbah tega zakona, se šteje kot osebni dohodek, ki služi za ugotavljanje pokojninske osnove po obstoječih predpisih.
Od zneska osebnega dohodka, določenega po določbah tega zakona, se
plačajo prispevki za socialno zavarovanje in drugi prispevki po obstoječih
predpisih. Za čas, za katerega se ta osebni dohodek prejema, se podaljšuje
socialno zavarovanje.
15. člen
Delo in pravice na podlagi tega zakona prenehaj o. republiškemu poslancu
in funkcionarju.:
1. na njegovo zahtevo;
2. ko se drugje zaposli in prejema osebni dohodek ali nadomestilo osebnega
dohodka na drugi podlagi;
3. ko se upokoji po obstoječih predpisih;
4. ko dopolni 65 let starosti.
16. člen
Z dnem ko začne veljati ta zakon, preneha veljati določba drugega odstavka 13. točke odloka o povračilih, poslancem Skupščine SR Slovenije in.funkcionarjem, ki jih voli ali imenuje Skupščina SR Slovenije {Uradni Ust SRS,
št. 21-115/66).
17. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SR Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
Predlog zakona teži za nemotenim izvajanjem ustavnih načel o rotaciji
in reelekciji. Izvajanje ustavnih načel zagotavlja večjo demokratičnost mehanizma oblasti in uprave in pogostejše menjanje funkcionarjev.
Poslanci in. funkcionarji, ki so zaradi večkratne izvolitve oziroma imenovanja za daljše razdobje odmaknjeni od svojega osnovnega poklica, izgubijo
stik z delovno organizacijo, oziroma so že tako dolgo vključeni v reševanje
nalog družbeno-politične narave, da jim je vrnitev na prejšnje strokovno delo
praktično .skoraj onemogočena. Po drugi strani pa, so si poslanci in funkcionarji
prav pri tem svojem delu pridobili mnogo pomembnih . izkušenj in znanja,
ki ga lahko družba koristno uporabi.
, Zato predlog zakona prav oglede tega vprašanja, omogoča, in. zagotavlja
možnosti za nadaljnje delo poslancev in funkcionarjev po izteku mandatne
dobe prav na tistem delovnem področju,, kjer lahko največ koristijo in to
bodisi v isti ustanovi ali organizaciji, v kateri so delali, bodisi v sorodnih organih, ustanovah ah družbeno-političnih organizacijah, oziroma obratno.
Prav. tako predlog zakona omogoča prehod v ,prejšnjo profesionalno dejavnost tistim poslancem in funkcionarjem, ki so to dolžnost opravljali krajši čas
in s tem odpravlja razne težave in nesporazume, ki bi pri forsiranem prehodu,
ne glede na zakonike predpise, nujno nastali.
Za svoje delo, ki ga opravlja po predlogu zakona poslanec oziroma funkcionar v dosedanjem organu oziroma v ustanovi, ne prejema osebnega dohodka,
temveč se mu izplačuje nadomestilo po splošnih predpisih o nadomestilih
osebnih dohodkov poslancem in funkcionarjem.
Taka rešitev je najprimernejša zato, ker bo tudi delo, ki ga bo poslanec
oziroma funkcionar po preteku mandatne dobe opravljal še najbolj sorodno
njegovemu dosedanjemu delu.
Predlog zakona o delu in pravicah republiških poslancev in funkcionarjev,
ki jim je prenehala funkcija, je glede sistemskih vprašanj usklajen z zveznim
zakonom.
Glede na to, da predlog zakona konkretizira ustavne določbe o rotaciji
in reelekciji s tem, da zagotavlja samostojnost in odgovornost poslancev in
funkcionarjev in odgovornost družbe do njih po izteku mandata, sta komisiji
za volitve in imenovanja in administrativna komisija Skupščine SR Slovenije,
ki je pri sestavi predloga sodelovala, mnenja, da je predlog zakona utemeljen.
Predlog zakona daje tudi najustreznejše rešitve pri izvajanju načel rotacije
in reelekcije danes in v perspektivi v bodoče.
POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
13. aprila 1967 obfavnavala predlog zakona o delu in pravicah republiških
poslancev in funkcionarjev, ki jim je prenehala funkcija. Zakonski predlog
je Skupščini SR Slovenije predložila njena komisija za volitve in imenovanja.
Komisija k predlogu zakona ni imela načelnih pripomb in je sprejela
njegovo obrazložitev. Ugotovila je, da se s predlaganim zakonom zaradi uspešnega izvajanja ustavnih načel o omejitvi ponovne izvolitve urejajo vprašanja
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dela in pravic republiških poslancev in funkcionarjev, ki jim je prenehala
funkcija. V tej zvezi predlagani zakon predstavlja sistemsko rešitev, ki na
ravni republike uveljavlja v tem smislu enaka načela kot ustrezna ureditev
v federaciji.
V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga ni bilo predlogov za
spremembe oziroma dopolnitve. V peti vrsti drugega odstavka 7. člena je bila
odpravljena tiskovna napaka s tem, da se beseda »porabili« nadomesti z besedo
»prebili«.
Komisija je posebej obravnavala amandma k 16. členu zakonskega predloga, ki ga je podal odbor za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega
zbora na svoji seji dne 11. aprila 1967. Iz poročila odbora ni razvidno1, ali je
predlagatelj amandma sprejel. Predstavnik predlagatelja je v tej zvezi komisiji
pojasnil, da si je izjavo o amandmaju na seji navedenega odbora pridržal, ker
je menil, da gre za sistemsko vprašanje, ki naj bi ga proučila zakonodajnopravna komisija.
Komisija je po razpravi o tem vprašanju prišla do sklepa, da predlog
odbora ni sprejemljiv, in sicer iz razloga, ki se navaja v utemeljitev amandmaja.
V resnici je originarna pravica občinskih skupščin, da omenjeno vprašanje,
kolikor za to obstoji dejanska potreba, uredijo v občinskem statutu oziroma
s posebnim odlokom ter v okviru materialnih sredstev, ki bi bila v ta namen
na razpolago. Za to ne potrebujejo pooblastila v republiškem zakonu, še
manj pa bi jim bilo mogoče z zakonom naložiti takšno dolžnost.
Predstavnik predlagatelja zakona se je s stališči komisije strinjal.
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog
zakona v skladu z ustavo in s pravnim sistemom.
Št.: 020-30/67
Ljubljana, 13. 4. 1967
Odbor za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora je na seji
dne 11. aprila 1967 obravnaval predlog zakona o delu in pravicah republiških
poslancev in funkcionarjev, ki jim je prenehala funkcija, katerega je Skupščini
predložila komisija za volitve in imenovanja.
V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da predlog zakona dopolnjuje in
utrjuje sistem rotacije in reelekcije vodilnih kadrov, ki je utemeljen v republiški
ustavi. Zakon, ki omogoča poslancem in funkcionarjem vrnitev na prejšnje
strokovno delo pod posebnimi pogoji, po mnenju odbora ne rešuje le neposrednih vprašanj, ki nastopajo po prenehanju funkcij, ampak utrjuje tudi
celotni demokratični mehanizem oblasti in uprave ter položaj poslancev in
funkcionarjev.
Temelj pravic poslancev in'funkcionarjev, ki jim je prenehala funkcija,
predstavlja po tem zakonu pravica do nadaljnjega dela bodisi v delovni organizaciji, v kateri so imeli stalno delovno mesto pred imenovanjem ali izvolitvijo
za opravljanje javne funkcije, bodisi v Skupščini SR Slovenije in njenih organih.
Določila zakona so dovolj okvirna, da bo na njihovi podlagi možno reševati
vse neposredne primere že ob sedanjih volitvah. Pooblastila, ki jih daje zakon
administrativni komisiji Skupščine pri določanju funkcij, ki se štejejo za
pridobitev pravic iz tega zakona, so pravilno podvržena potrditvi Republiškega
zbora Skupščine SR Slovenije, s tem pa sta zajamčeni tudi pri podrobnejšem
urejanju vprašanja predstavniška odgovornost in javnost odločanja.
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Na podlagi navedenih stališč in ugotovitev je odbor predlog zakona v načelu sprejel.
V podrobni obravnavi predloga zakona je odbor sprejel amandma
k 16. členu : Za besedilom tega člena se doda nov 17. člen, ki se glasi:
»Občinske skupščine s svojimi predpisi določijo pravice vodilnih javnih
delavcev v občini, ki jim preneha javna funkcija.«
Dosedanji 17. člena postane 18. člen.
Obrazložitev: Kljub temu, da je sprejem predpisov s tega področja originarna pravica skupščin občin, člani odbora sodijo, da je treba to v določbah
predloženega zakona določiti kot dolžnost.
Odbor predlaga Republiškemu zboru, da sprejme predlog zakona skupno
s predlaganim amandmajem.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Viktorja Zupančiča.
Št.: 020-30/67
Ljubljana, 12. 4. 1967
Začasni odbor za proučitev vprašanj uprave in zavodov, ki opravljajo
upravne zadeve OPZ — poročilo z dne 11. 4. 1967, št. 020-30/67.
POROČILO
o problematiki hranilništva in kreditiranja občanov
Delovna skupina poslancev Gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije
za proučevanje problematike hranilništva in kreditiranja občanov je na sejah
dne 20. decembra 1966, 8. februarja 1967 in 7. aprila 1967 razpravljala o nekaterih vprašanjih s področja varčevanja in kreditiranja občanov. Pri delu
skupine so sodelovali tudi predstavniki Gospodarske zbornice SR Slovenije,
republiškega sekretariata za finance in nekateri strokovnjaki s področja hranilništva.
I.
Zbiranje denarnih sredstev občanov opravljajo poslovne banke, poštne
hranilnice ter hranilnice in hranilno-kreditni odseki pri kmetijskih zadrugah.
Nekaj manj kot 3/4 hranilnih vlog zberejo poslovne banke, okrog y4 poštne
hranilnice, ostanek pa hranilno-kreditni odseki pri kmetijskih zadrugah. Stanje
hranilnih vlog v naši republiki je naslednje:
v milijardah S din

februar 1966
februar 1967
indeks 100 = 1966

Skupno

Pri poslovnih
bankah

Pri poštni
hranilnici

Pri ostalih

67 240
110 484

50 503
81 230

16 314
28 781

0 423
0 473

164

160

176

111

Hranilne vloge, ki so navedene pod rubriko »pri ostalih« sestavljajo vloge
izseljencev in depoziti hranilno-kreditnih odsekov kmetijskih zadrug. V febru33
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arju 1967 so znašale vloge izseljencev 0,296: milijarde S din, depoziti hranilnokreditnih odsekov pri poslovnih bankah pa 0,176 milijarde S din. Vendar je to
le manjši del hranilnih vlog, ki jih zberejo hranilno-kreditni odseki pri kmetijskih zadrugah. Ocenjuje se, da je vseh sredstev, zbranih preko hranilnokreditnih odsekov okrog 4 milijarde S din.
Iz podatkov je razvidno, da predstavljajo hranilne vloge izredno pomembna
sredstva, ki stalno in posebno po uvedbi reforme skokovito naraščajo. Hranilne vloge so še posebej pomembne za SR Slovenijo. V novembru 1966 je bilo
zbranih v:
SFRJ
od tega v:
BiH
Črni gori
Hrvatski
Makedoniji
Sloveniji
Srbiji

543.0
44,9
10,1
126.1
64,0
95,5
202,4

milijard S din
milijard S din
milijard S din
milijard S din
milijard S din
milijard S din
milijard S din

100 «/o
8,3 '»/o
1,8 °/o
23,3 o/o
11,8'%>
17,6 Vo
37,2 %>

SR Slovenija je glede na število prebivalstva po obsegu hranilnih vlog na
prvem mestu. To potrjuje tudi podatek, da je v letu 1966 delež hranilnih vlog
na 100 S din narodnega dohodka v SFRJ 6,5 S din, v SR Sloveniji pa 7,6 S din.
II.
Delovna skupina je posvetila posebno pozornost vprašanju uporabe teh
sredstev.
Največ sredstev zberejo poslovne banke. Delno jih uporabljajo za kreditiranje potrošniških posojil, več kot polovico sredstev hranilnih vlog pa banke
uporabijo za kreditiranje obratnih sredstev in za druge namene. Banke občanom ne smejo iz hranilnih vlog odobriti kreditov, razen posredno v obliki
namenskih in negotovinskih potrošniških posojil. Banke sicer lahko kreditirajo
občane, vendar samo iz investicijskih sredstev, katerih obseg je itak majhen.
V SR Sloveniji je bilo v zadnjih letih izredno malo primerov takega kreditiranja zasebnikov. Ker se poslovne banke zavedajo pomena varčevanja, uvajajo in popularizirajo posebne oblike namenskega varčevanja, na podlagi katerega pridobijo občani pri določenih pogojih pravico do namenskega kredita
(za stanovanja, za nakup kmetijske mehanizacije, za pospeševanje obrti itd.).
Edina »čista« oblika kredita, ki ga lahko najame občan, je kredit za pospeševanje turistične dejavnosti.
Hranilno-kreditni odseki kmetijskih zadrug zbirajo le manjši del prostih
sredstev občanov (približno 5 % vseh sredstev), vendar so ta sredstva pomembna, ker jih zbirajo od zasebnih kmetijskih proizvajalcev. Ocenjuje se,
da večina zbranih sredstev (okrog 70%) uporabljajo kmetijske zadruge za
kreditiranje lastnih obratnih sredstev, ostanek pa za kreditiranje tistih kmetov,
s katerimi so v kooperacijskih odnosih. Zvezni predpisi ne dovoljujejo, da bi
tudi kmetje, ki niso v kooperaciji, dobili kredit za pospeševanje svoje proizvodnje.
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Najmanj pa je urejen položaj hranilnih vlog pri poštni hranilnici. Ta
sredstva ne ostanejo na območju, kjer se zberejo, ampak razpolaga po veljavnih predpisih s hranilnimi vlogami pri poštni hranilnici Narodna banka SFRJ.
To posebej prizadene Slovenijo, saj je več kot y4 vseh hranilnih vlog (28,7 milijarde S din) vloženih v poštni hranilnici. Narodna banka lahko iz depozitnih
sredstev poštnih hranilnic daje posebne kredite poslovnim bankam, ki nimajo
dovolj sredstev za potrošniške kredite. Iz razpoložljivih sredstev poštno-hranilnih vlog lahko dobe posojila tudi PTT podjetja za pospeševanje PTT prometa
in to iz sredstev, zbranih na njihovem območju. Odstotek in pogoje, po katerih
se sredstva poštno-hranilnih vlog uporabljajo za pospeševanje PTT prometa,
določa Zvezni izvršni svet na predlog Skupnosti JPTT. Sredstva poštnohranilnih vlog je bilo dosedaj možno uporabiti za pospeševanje PTT prometa
samo enkrat in to leta 1961 v višini 1,6 milijarde S din. Od tega so uporabila
PTT podjetja Slovenije 96 milijonov S dinarjev.
K popularnosti te vrste vlaganja pripomorejo: veliko število poštnih uradov tudi v manjših krajih, možnost dviganja denarja na vseh poštah ter ugoden
delovni čas teh uradov. Od 1. januarja 1967 velja sporazum med poslovnimi
bankami in poštami v Sloveniji, da tudi pošte zbirajo in izplačujejo hranilne
vloge za poslovne banke. Ta sporazum skuša spremeniti dejansko stanje, da
s hranilnimi vlogami, ki jih zberejo poštne hranilnice, razpolaga Narodna banka
SFRJ, ne pa zbiratelji po teritorialnem načelu. Vendar število poštnih hranilnih
vlog še nadalje hitro narašča (v januarju 1967 stanje vlog 26,743 milijarde S din,
v februarju 1967 28,781 milijarde S din).
Po uvedbi sporazuma se je indeks rasti poštnih hranilnih vlog izenačil
z indeksom rasti pri vlogah v poslovnih bankah (100 = januar 1967 — v februarju 1967 je indeks pri poštnih vlogah 107,5, pri poslovnih bankah pa 107,6),
medtem ko je bil v razdobju februar 1966 — februar 1967 indeks pri poštnih
vlogah 176, pri poslovnih bankah pa 160.

III.
Delovna skupina je obravnavala tudi vprašanja, ki nastajajo pri deviznem
varčevanju, saj je za našo državo dobro organizirano in stimulativno devizno
varčevanje pomembna oblika hranilhištva. To velja še posebno v pogojih
uveljavljanja gospodarske reforme.
Ob koncu leta 1966 je bilo v Narodni banki na zasebnih deviznih računih
35 milijonov dolarjev. Po predvidevanjih prihrani približno 250 000 delavcev
v tujini okrog 180 do 200 milijonov dolarjev letno. Od tega je preko bank
prišlo v državo 60 milijonov dolarjev, za 60 milijonov pa so zasebniki uvozili
tujega blaga. Torej ostane še vedno vsota 60 do 80 milijonov dolarjev, ki je
deloma naložena v tujih bankah, deloma pa imajo naši delavci denar pri sebi.
Poleg tega se ocenjuje, da so zasebniki v lastni turistični sezoni z lastno
turistično dejavnostjo zaslužili ali menjali devize od tujcev ali od naših delavcev,
ki delajo v tujini, še za dodatnih 30 do 40 milijonov dolarjev. Torej gre za
najmanj 100 milijonov dolarjev, ki ne najdejo poti v domače banke.
Delovna skupina je bila mnenja, da predstavlja teh 100 milijonov dolarjev
izredno močan in kvaliteten ekonomski potencial, ki pa ni izkoriščen. Zato bi
morali odgovorni zvezni organi, ki določajo devizno politiko, sprejeti ustrezne
ukrepe, ki bi omogočili večji dotok omenjenih prihrankov in deviz v domače
33*
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banke. Predvsem je treba odpraviti restrikcije, glede vlaganja zasebnih deviz
v banke in glede razpolaganja s temi sredstvi, z ustrezno obrestno mero stimulirati vlaganja deviz v banke ter ekonomsko zainteresirati poslovne banke, da
zbirajo devizna sredstva od občanov. Sedaj so poslovne banke pri poslovanju
z deviznimi sredstvi občanov le transmisija Narodne banke. Zato je tudi deloma
razumljivo, da poslovne banke nimajo dobro organizirane službe za poslovanje
z deviznimi sredstvi občanov, in da so delavci, ki so zaposleni v tujini, premalo
obveščeni o možnostih za devizno varčevanje v domovini. Poleg tega so člani
delovne skupine poudarili, da bodo občani tudi doma, predvsem zaradi povečane
turistične dejavnosti, menjavali vedno več tujega denarja. Zato je nujno, da
vse te devize postanejo koristne tudi za širšo družbeno skupnost. To pa ne
bomo dosegli z administrativnimi restrikcijama, temveč z večjo sproščenostjo
in poslovnostjo pri poslovanju z deviznimi sredstvi občanov.
IV.
V razpravah o vprašanjih hranilništva in kreditiranja občanov so člani
delovne skupine opozorili na velik gospodarski pomen hranilništva. Število
hranilnih vlog stalno in hitro narašča, vendar se ocenjuje, da je samo v SR
Sloveniji še vedno okrog 70 milijard S dinarjev sredstev, ki jih občani ne hranijo v bankah. Z dobro organizacijo hranilne službe je mogoče učinkovito
pritegniti še več hranilnih vlog. Po mnenju delovne skupine je sedanja organizacija hranilne službe, ko se hranilne vloge zbirajo na treh mestih, neracionalna. V bodoče bo treba hranilniško službo urediti enotno. Nedvomno bo šel
razvoj v smeri, da se hranilniška služba organizira v samostojnih zavodih —
hranilnicah in posojilnicah. Seveda bo ta proces postopen.
S tem v zvezi je bilo v razpravi izraženo mnenje, da je treba spremeniti
vlogo hranilno-kreditnih odsekov pri kmetijskih zadrugah. Te odseke je treba
vključiti v bančni sistem, odpraviti omejitve, da lahko dobi kredit le kmet,
ki je v kooperacijskem odnosu z zadrugo ter uporabljati zbrana sredstva tudi
za kreditiranje zasebne kmetijske dejavnosti.
Člani skupine so poudarili, da je treba uveljaviti načelo, da ima vsak občan
pravico do kredita. Danes občan, ki se ali se želi ukvarjati z zasebno gospodarsko dejavnostjo (kmetijsko, obrtniško, turistično ali kako drugo), praktično
izredno težko ali pa sploh ne dobi v banki kredita. Dobi ga le na podlagi več
ali manj dolgoročnega namenskega varčevanja, ki pa ne more nadomestiti
kratkoročnega gotovinskega kredita, ki ga potrebuje zasebna dejavnost. Po
drugi strani pa lahko vsak občan brez posebnih težav dobi potrošniška posojila,
ki po svojem ekonomskem značaju še zdaleč niso enakovredna kreditom, ki bi
jih naj dobil občan za pospeševanje svoje gospodarske dejavnosti, posebno če
upoštevamo, da je zasebna dejavnosti zakonsko, ekonomsko in družbeno priznana in tudi upoštevana v nekaterih družbenih aktih (npr. storitvena in turistična zasebna dejavnost v srednjeročnem planu razvoja Slovenije do leta 1970).
Posebno nelogično pa postane tako stanje in praksa glede na velika zbrana
sredstva in to ravno od občanov.
S tem v zvezi je delovna skupina še posebej opozorila na nevzdržno stanje
pri poštni hranilnici, kjer ne samo, da se zbrana sredstva ne uporabljajo za
kreditiranje občanov, temveč se niti ne vračajo v obliki drugih kreditov na
področje, kjer so bila zbrana.
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v.
Člani delovne skupine so razpravo zaključili z naslednjimi ugotovitvami:
1. Nadaljnji razvoj hranilništva je predvsem odvisen od stabilizacije dinarja, kar pa je cilj vseh ukrepov gospodarske reforme. Prispevek k temu
mora dati tudi ustrezno organizirano hranilniško in kreditno poslovanje.
2. Zagotoviti je treba tako organizacijo hranilniške in kreditne službe, ki
bo delovnega človeka pritegnila k vlaganju in mu to službo tudi približala.
Postopno je treba hranilniško-kreditno službo organizirati tako, da bo enotna
in samostojna. V taki organizaciji morajo najti svoje mesto tudi hranilnokreditni odseki pri kmetijskih zadrugah.
3. Hranilne vloge, ki predstavljajo zbrana prosta sredstva občanov, je
treba predvsem uporabiti za financiranje terciarnih dejavnosti tako družbenega
kot tudi zasebnega sektorja, ne pa za druge namene, npr. kreditiranje obratnih
sredstev. Zagotoviti je treba, da hranilni zavodi samostojno vodijo politiko po
načelu poslovnosti.
4. Cim tesneje je treba povezati hranilniško in kreditno službo in pri tem
uveljaviti načelo, naj se sredstva hranilnih vlog uporabljajo predvsem tam,
kjer so bila zbrana. Omejiti je treba administrativno usmerjanje oziroma ga
celo povsem odpraviti.
5. Uveljaviti je treba načelo, da ima vsak občan pravico do kredita. Poslovne pogoje za najemanje kreditov naj določijo banke v skladu s svojo
poslovno politiko, krediti naj bodo kratkoročni in ob materialnih jamstvih, ki
jih postavijo banke. Administrativno favoriziranje ali omejevanje občanov pri
najemanju kreditov je treba odpraviti.
6. Nevzdržno je, da zasebna dejavnost ne more del tistih sredstev, ki jih
je pravzaprav sama zbrala, uporabiti za pospeševanje lastnega razvoja; to je
tudi v nasprotju z osnovnimi načeli gospodarske reforme ter posebnostmi gospodarskega razvoja v naši republiki.
7. V sedanih pogojih družbene in gospodarske reforme je ekonomsko in
družbeno-politično neopravičljivo, da poštne hranilnice ne morejo same razpolagati s sredstvi, ki so jih zbrale na svojem teritoriju, temveč da o tem odloča Narodna banka SFRJ in zvezni organi. Ta sredstva bi se morala uporabiti
na območju, kjer so bila zbrana, določen odstotek teh vlog pa naj bi bil namenjen za pospeševanje in modernizacijo PTT prometa.
8. Oblike kreditiranja zasebnih kmetijskih proizvajalcev je treba spremeniti tako, da ne bi bil kooperacijski odnos s kmetijsko zadrugo pogoj za dajanje
kredita, temveč bi morala nasprotno biti politika kreditiranja zasebnih kmetijskih proizvajalcev eden izmed načinov za njihovo pritegovanje v kooperacijske odnose. Organizacijo kreditiranja in varčevanja v kmetijstvu je treba
oblikovati tako, da se bo sčasoma lahko vključila v enotno hranilno-kreditno
službo, ki je v bodoče edina realna in racionalna.
9. Sedanje stanje na področju deviznega varčevanja občanov in poslovanja
z devizami občanov ne ustreza ciljem dolgoročne ekonomske politike. Zato je
treba devizne predpise v zvezi z vlogami občanov liberalizirati, prenesti pravice
in dolžnosti glede poslovanja z deviznimi sredstvi občanov na poslovne banke,
jih stimulirati za čimbolj učinkovito organizacijo devizne hranilne službe in
tako vzbuditi njihov poslovni interes. S tem bomo vključili v gospodarski obtok
pomembna devizna sredstva občanov. Odpraviti je treba tudi restrikcije glede
vlaganja zasebnih deviz v banke in glede razpolaganja s temi sredstvi, vlaganja
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deviz v banke s strani občanov pa je treba stimulirati tudi z ustrezno obrestno
mero.
10. Potrebno je, da si pristojni republiški organi prizadevajo, da se sedanji
zvezni predpisi, ki ovirajo nadaljnji pospešeni razvoj hranilniške službe in
kreditiranja občanov, spremenijo in uskladijo z gornjimi ugotovitvami in da
se v skladu z njimi tudi usmeri bodoča politika in predpisi na tem področju.
Ustrezni republiški predpis o hranilni in kreditni službi naj Izvršni svet čimprej
predloži Skupščini SR Slovenije.
Delovna skupina predlaga Gospodarskemu zboru, da razpravlja o predloženem poročilu in z morebitnimi spremembami in dopolnitvami sprejme
v poročilu navedene ugotovitve ter jih posreduje pristojnim republiškim
organom.
Št.: 44-20/67
Ljubljana, 10. 4. 1967
PREDLOG SKLEPOV
o telesni vzgoji v vzgojno izobraževalnih zavodih v SB Sloveniji
Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije je na seji dne 20. aprila 1967
obravnaval problematiko telesne vzgoje na vzgojno izobraževalnih zavodih
v SR Sloveniji. Pri tem je zbor ugotovil :
Predloženo gradivo o problemih telesne vzgoje na vzgojno-izobraževalnih
zavodih v SR Sloveniji potrjuje stališče Prosvetno-kulturnega zbora Skupščine
SR Slovenije, izraženo v njegovem priporočilu leta 1964, da si šolska telesna
vzgoja še vedno ni pridobila pri odgovornih dejavnikih ustreznega mesta in
vloge. Prizadevanja in ukrepi, da bi telesna vzgoja na šolah uspešneje reševala
naloge, ki jih terja naš družbeni razvoj, so bili kljub priporočilu Prosvetnokulturnega zbora o nadaljnjem razvoju telesne kulture premalo smotrni in
učinkoviti.
2e v okviru dosedanjih materialnih in kadrovskih pogojev bi bih lahko
rezultati telesne vzgoje na šolah boljši, če bi odgovorni dejavniki v šolstvu
reševali to problematiko z enako zavzetostjo, ko rešujejo vprašanja drugih
področij šolske dejavnosti. Neosveščenost ter neprimerno vrednotenje šolske
telesne vzgoje pri oblikovanju celovite osebnosti doraščajoče mladine sta pogosto vzrok, da se šolska telesna vzgoja še vedno šteje kot učni predmet ne pa
kot učno-vzgojno področje, za katero so dolžni skrbeti vsi organi upravljanja
na šolah, predvsem pa učiteljski zbori.
Na osnovi poročil in razprave je Prosvetno-kulturni zbor sprejel naslednje
sklepe
1. Zbrana problematika telesne vzgoje na vzgojno-izobraževalnih zavodih
dovolj jasno prikazuje stanje šolske telesne vzgoje, hkrati pa nakazuje pomembna vprašanja, ki terjajo od pristojnih republiških in občinskih organov
ter vodstev šol vseh vrst in stopenj konkretne ukrepe za uveljavitev telesne
vzgoje kot enakovrednega vzgojno-izobraževalnega področja na vseh šolah
vključno z visokošolskimi zavodi. Predvsem visokošolski zavodi za vzgojo pedagoškega in zdravstvenega kadra naj bi takoj proučili možnosti za uvajanje
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ustrezno programirane telesne vzgoje za slušatelje prvih dveh letnikov. Prizadetim šolskim; zavodom, je treba za to dejavnost zagotoviti potrebna materialna sredstva ter telesno vzgojo izvajati izven okvira minimalnega števila
učnih ur.
2. Dosedanji učni načrti za osnovne in srednje šole so bili sestavljeni deduktivno, zato so glede na cilje, naloge in možnosti šolske telesne vzgoje prezahtevni. Izdelati je treba pedagoške in materialne normative za telesno vzgojo
na šolah vseh stopenj in vrst ter v predšolskih zavodih. Le-ti naj predstavljajo
osnovo za oblikovanje novih učnih načrtov. Hkrati je treba proučiti način
ocenjevanja šolske telesne vzgoje, ki naj spodbuja šolsko mladino k aktivnejšemu vključevanju v telesno kulturo.
To nalogo naj s sodelovanjem visoke šole za telesno kulturo in drugih
strokovnih organov opravi zavod za šolstvo SR Slovenije.
3. Programi telesne vzgoje na posameznih vrstah šol se ne uresničujejo
v celoti zaradi pomanjkanja telesno-vzgojnih objektov, premajhnega števila
kadrov in njihove neustrezne strokovne usposobljenosti ter nezadostne osebne
prizadetosti.
V okviru svoje pristojnosti naj republiški sekretariat za prosveto. in kulturo poskrbi, da bodo pri izdelavi gradbenih normativov za vzgojno-izobraževalne zavode upoštevane tudi potrebe šolske telesne vzgoje in se zavzema za
to, da se bodo normativi dosledno uresničevali, zlasti pri gradnji novih šolskih
poslopij.
Da bi zagotovili ustrezen dotok učiteljev telesne vzgoje za vse stopnje in
vrste šole, naj poleg visoke šole za telesno kulturo še nadalje izobražuje učitelje za višje razrede osnovnih šol tudi pedagoška akademija v Mariboru.
Vendar je treba težiti, da se zagotovi na obeh šolah čimbolj usklajen študij na
prvi stopnji.
Po določilih zakona o osnovni šoli morajo imeti tudi učitelji telesne vzgoje
višjo izobrazbo. Zato naj se s šolskim letom 1967/68 postopno ukine srednja
šola za telesno vzgojo v Mariboru, ki daje strokovne učitelje z neustrezno
izobrazbo. Absolventi te šole naj nadaljujejo študij na visoki šoli za telesno
kulturo oziroma na pedagoški akademiji v Mariboru.
Da bi zagotovili večji dotok slušateljev na visoko šolo za telesno kulturo
in pedagoško akademijo v Mariboru, je treba učencem gimnazije, ki to želijo,
omogočiti, da si v okviru učnih ur za praktična znanja izberejo telesno vzgojo.
Sklad za štipendije pri republiškem sekretariatu za prosveto in kulturo ter
občinske skupščine pa naj zagotovijo ustrezno število štipendij za študij na
visoki šoli za telesno kulturo in pedagoški akademiji v Mariboru.
Ker poučujejo na šolah še vedno učitelji z neustrezno stopnjo strokovne
izobrazbe, naj republiški sekretariat za prosveto in kulturo predlaga, da se
v ustreznih šolskih zakonih določi rok, v katerem morajo ti učitelji dopolniti
izobrazbo, oziroma kdaj jim poteče delovno razmerje, če si niso pridobili potrebne izobrazbe.
Republiški sekretar za prosveto in kulturo naj glede na določilo zakona
o osnovni šoli ter zakona o srednjem šolstvu — po njegovi uveljavitvi —
predpiše način in vsebino obveznega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev.
Zavod za šolstvo SR Slovenije naj s sodelovanjem pedagoškega inštituta
prouči predloge, da se uvede predmetni pouk telesne vzgoje tudi v četrte razrede
osnovnih šol in možnosti za uvedbo tretje ure na vseh srednjih šolah.
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4. Glede na ugotovitve, da se število učnih ur telesne vzgoje, kot je že
zdaj predpisan, ne uresničuje v celoti, je potrebno zagotoviti strožji nadzor
nad izvajanjem predpisov.
5. Brez tesnega, organiziranega in kontinuiranega sodelovanja zdravstvene
službe in šolske telesne vzgoje, zdravnikov in telesno-vzgojnih strokovnjakov
ni mogoče pričakovati kvalitetnejšega napredka in večjih uspehov šolske telesne
vzgoje.
Zdravniški pregledi šolske mladine naj bi bili v prihodnje bolj sistematični
tudi z vidika njihovega telesnega razvoja. Rezultati temeljitejših pregledov bi
morali konkretneje vplivati na izvajanje programov šolske telesne vzgoje.
Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo naj bi v okviru
splošne zdravstvene službe posvetil posebno pozornost organizaciji zdravstvene
službe v vzgojno-izobraževalnih zavodih, predvsem z vidika preventivnih ukrepov za skladnejši telesni razvoj vse šolske mladine.
Visoka šola za telesno kulturo naj v sodelovanju z zavodom za šolstvo SRS
in zavodom za zdravstveno varstvo SRS izdela predlog obrazca za spremljanje
telesnega razvoja mladine za ves čas njihovega šolanja. Razen tega naj prouči
tudi veljavne predpise za oproščanje učencev od telesne vzgoje.
6. Visoka šola za telesno kulturo, kot najvišji učnovzgojni in znanstveni
zavod za področje telesne kulture v Sloveniji, ima pri usmerjanju in razvijanju
šolske telesne vzgoje vodilno vlogo.
Njeno raziskovalno delo naj se usmeri v prvem obdobju predvsem na
problematiko šolske telesne vzgoje. Z zavodom za šolstvo SRS in drugimi
strokovnimi službami naj sodeluje zlasti pri proučevanju normativov, učnih
načrtov in načinu ocenjevanja. Da bi visoka šola za telesno kulturo uspešno
delovala, naj se glede meril, ki so osnova za dodeljevanje sredstev, izenači z
visokošolskimi zavodi, ki prejemajo zaradi obširnejšega eksperimentalnega pouka večja sredstva.
7. Največji delež obveznosti za dosego osnovnega smotra šolske telesne
vzgoje, da preide telesno-kulturna aktivnost v navado večine mladine po končanem šolanju, pa odpade na vzgojno-izobraževalne zavode, na njihove kolektive in vodstva. Zato je treba nadaljevati začeto akcijo, da vsa šolska vodstva
s svojimi kolektivi obravnavajo gradivo, dano v javno razpravo in sproti
rešujejo nastale probleme telesne vzgoje z večjo zavzetostjo in odgovornostjo.
Št.: 66-1/67
POROČILO
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Prosvetno-kulturnega
zbora — poročilo z dne 7. 4. 1967, št. 66-1/67.
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POROČILO
h gradivu o nadaljnjem izvajanju ukrepov za racionalizacijo organizacije in
dela javne uprave, pravosodja ter nekaterih zavodov
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je Organizacijsko-političnemu zboru
predložil poročilo republiškega sekretariata za pravosodje in občo upravo o
nadaljnjem izvajanju ukrepov za racionalizacijo organizacije in dela javne
uprave, pravosodja ter nekaterih zavodov s svojimi stališči.
Začasni odbor za proučitev vprašanj uprave in zavodov, ki opravljajo upravne zadeve, je to gradivo obravnaval na svoji seji
dne 7. 4. 1967.
Odbor je ugotovil, da poročilo prikazuje dosedanje napore tako republiškega sekretariata za pravosodje in občo upravo kakor tudi Izvršnega sveta
glede racionalizacije in organizacije dela javne uprave, pravosodja teh nekaterih zavodov. Zbor je skozi vsa štiri leta, tako ob sprejemanju republiških
proračunov, kakor tudi zaključnih računov, zlasti pa ob razpravah o republiški
upravi opozarjal na nujnost racionalizacije organizacije in dela republiške
uprave, vključno zavodov, ki se financirajo iz republiškega proračuna. Poleg
tega je zbor opozarjal na nujno poenostavitev številnih upravnih postopkov,
na odpravo nepotrebnih potrdil ter postavljal pravilo, da je treba občanu
načeloma zaupati. Zapleteni, izrazito formalni in dolgotrajni postopki niso
bremenili le prizadete občane, ampak tudi d^lo samega upravnega organa in
njegovo organizacijo.
Zbor je že 16. 12. 1963 sprejel priporočilo, ki je opozarjalo na nujnost racionalizacije uprave glede organizacije in njenega dela. To priporočilo je obravnavala večina občinskih skupščin, zbor pa je 12. novembra 1964 analiziral
situacijo in ugotovil, da so se v slabem letu v praksi pokazale ugodne posledice
uveljavljanja ukrepov, zlasti za izboljšanje dela občinske uprave. Ze takrat
so se odnosi upravnih organov do občanov izboljšali, podvzeti so bili ukrepi za
hitrejše poslovanje (sprejemne pisarne, nuđenje pravne pomoči, posredovanje
obrazcev in navodil, sprejemanje pritožb in ugovorov občanov, odprava številnih potrdil, ki so bila predpisana z akti občinskih skupščin), izboljšala se
je tudi ekspeditivnost dela občinskih upravnih organov. Občani so začeli prejemati rešitve svojih vlog v zakonitem roku, z izjemo tistih postopkov, kjer je
republiška in zvezna zakonodaja predpisovala izredno zapletena, oziroma formalistična opravila. Tudi kvalifikacijska struktura delavcev občinske uprave
se je izboljšala. Takih izboljšav pa ni bilo vedno na področju dela republiške
uprave, zaradi česar je zbor 30. 6. 1966 posebej razpravljal o dejavnosti Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije na področju racionalizacije dela uprave.
Ob tej priliki je zbor ugotovil, da funkcije, ki naj jih na sedanji stopnji družbenega razvoja samoupravljanja ima uprava, niso v celoti proučene, zaradi česar
še nista jasno določena vsebina in obseg nalog republiških upravnih organov
v sedanjih pogojih. Organi republiške uprave še vedno izvršujejo nekatera
opravila, ki ne sodijo več v okvir njihovega področja, nekatere naloge pa se
opravljajo v republiški upravi po dvojnem tiru ah sicer neracionalno. Ze tedaj
je zbor podprl prizadevanja republiškega sekretariata za pravosodje in občo
upravo ter Izvršnega sveta glede izvajanja najnujnejših ukrepov za racionalizacijo organizacije dela uprave in zavodov, ki opravljajo upravne zadeve. Ti
ukrepi so rodili nekaj zadovoljivih rezultatov, ki so se kazali v zmanjšanem
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številu zaposlenih upravnih delavcev, v odpravi nekaterih potrdil, poenostavitvah postopkov v zvezi s potrdili, v poenostavitvi obrazcev, v odpravi, oziroma
poenostavitvi raznih evidenc jn (statističnih služb itd. Kljub tem uspehom pa
je zbor ugotovil, da so še vedno primeri, da so nekateri upravni postopki zapleteni, izrazito formalni in dolgotrajni, da morajo občani še vse preveč dejstev
dokazovati z javnimi listinami, izpiski iz evidenc, izjavami prič in podobno.
Prav tako se je ugotovilo, da podzakonski akti uvajajo evidence, ki se pokažejo že po kratkem času kot nepotrebne. Zbor je tudi menil, da posamezni
funkcionarji republiških upravnih organov in služb ne zavzemajo dovolj odločnega stališča, da se take težnje preprečijo. Z namenom, da se uredijo nerešena
vprašanja v zvezi z racionalizacijo: dela uprave, je Organizacijsko-politični zbor
sprejel sklepe, ki nalagajo Izvršnemu svetu in republiškim upravnim organom
ter tudi drugim organizacijam, ki opravljajo javne in druge družbene funkcije
posamezne naloge v zvezi z racionalizacij o dela uprave v Socialistični republiki
Sloveniji.
Odbor ugotavlja, da predloženo' gradivo daje realno sliko o dejavnosti
republiških organov v zadnjem desetmesečju na področju racionalizacije organizacije in dela javne uprave, pravosodja in nekaterih zavodov. Očitno pa je,
da so občinski upravni organi glede racionalizacije storili mnogo več, saj so
mnogo kje že pripravili ali pa celo sprejeli nekatere normative, ki omogočajo
realno obremenitev posameznega delavca v občinski upravi in njegovo ustrezno
nagrajevanje. Prav tako je treba ugotoviti, da se struktura glede kvalifikacije
v občinski upravi izboljšuje, medtem ko v republiški upravi ni kakega posebnega izboljšanja, celo obratno, opaža se, da nekateri strokovnjaki zapuščajo
upravo. Tudi delitev dela med republiškimi upravnimi organi ni dosledno
izvršena. Republiški upravni organi so premalo medsebojno povezani. Zanemarjena je nadzorstvena funkcija nad delom občinske uprave. Profili nekaterih
delovnih mest niso izdelani. Reformni ukrepi v upravi so sicer zmanjšali število
zaposlenih, niso pa istočasno dvignili kvalifikacijsko strukturo, prav tako ne
učinkovitost. Nedvomno je potrebno doseči tudi v republiški upravi ustrezno
modernizacijo, predvsem mehanizacijo, zato se bo potrebno tudi zavzemati ob
sprejemanju republiških proračunov.
Glede samostojnih zavodov je odbor mnenja, da je potrebno, da Izvršni
svet ali pa Skupščina SR Slovenije ustanovi posebno komisijo, ki bo proučila
organizacijo in delo posameznih zavodov na tem področju, v kolikor se to ne
da doseči s sistemom financiranja teh zavodov. Nevzdržno je, da ti zavodi ostajajo indiferentni do svoje notranje organizacije ter do ekonomične j šega doseganja svojih ciljev, oziroma opravljanja nalog.
Odbor tudi meni, da je potrebno vključiti v nadaljnja prizadevanja opredelitev funkcije, vsebine in obsega nalog republiške uprave tudi ustrezne znanstvene institucije, predvsem inštituta za javno upravo, Prizadevanje OMT
službe je potrebno uskladiti s programom dela inštituta za javno upravo, tako
da se doseže tudi tu racionalnost in ekonomičnost zlasti pa uporaba že znanih
dosežkov obeh služb.
Po tej razpravi je odbor ugotovil, da predstavlja celotno gradivo točno
informacijo o prizadevanjih Izvršnega sveta in republiškega sekretariata za
pravosodje in občo upravo na področju racionalizacije organizacije in dela
republiških organov. Pri tem pa je odbor mnenja, da se mora Izvršni svet
zavzemati, da bo realiziral sklepe Organizacijsko-političnega zbora, ki jih je
ta sprejel 30. 6. 1966, prav tako pa tudi zahtevo zbora, ki je bila dana ob vsako-
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kratni proračunski razpravi, da se namreč prične s programiranjem dela republiških upravnih organov in na podlagi programa dodeljevati finančna
sredstva, vsaj v tistih panogah, kjer je to mogoče, oziroma kjer so naloge
znane in niso odvisne od situacij, ki jih narekujejo posamezni pojavi, oziroma
družbena dogajanja.
Odbor predlaga Organizacijsko-političnemu zboru, da poročilo republiškega sekretariata za pravosodje in občo upravo s stališča Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije sprejme.
Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Ivana Raua.
Št.: 022-78/67
Ljubljana, 8. 4. 1967
POROČILO
k informaciji o nekaterih aktualnih vprašanjih pravosodja
Začasni odbor za proučitev pravosodnega sistema je na seji dne 13. aprila
1967 razpravljal o informaciji o nekaterih aktualnih vprašanjih pravosodja,
ki jo je Skupščini SR Slovenije predložil republiški sekretariat za pravosodje
in občo upravo.
Odbor se z ugotovitvami informacije o nekaterih aktualnih vprašanjih
pravosodja v celoti strinja. V informaciji so nakazana odprta vprašanja, ki
zahtevajo permanentno spremljanje in teoretična razčiščevanja. Informacija
zato ne prikazuje posameznih stališč posebnih strokovnih komisij, ki so organizirane v okviru republiškega sekretariata za pravosodje in občo upravo, temveč
le obseg nalog, ki jih imajo komisije po posameznih področjih, kakor tudi
časovno razmejitev na naloge, ki zahtevajo takojšnje proučevanje in so opredeljene v tako imenovani ožji organ, kakor na naloge, ki zaradi posebnosti in
nedograjenosti zahtevajo daljše proučevanje — širši program.
Ne glede na dejstvo, da je za pretežni del vprašanj pristojna federacija,
odbor smatra, da je potrebno, da stalno telo v okviru Organizacijsko-političnega
zbora Skupščine SR Slovenije spremlja proučevanje ter koordinira strokovne
in sistemske obravnave. K sodelovanju pa naj priteguje znanstvene in druge
strokovne institucije ter že v okviru republike izoblikuje do posameznih vprašanj enotna stališča, ki lahko koristno služijo pri urejanju zadev v okviru federacije. Odbor pri tem opozarja na izredno slabo informiranost o dogajanjih
na področju urejanja pravosodja v federaciji, ker se ugotavlja, da niti pristojni
republiški organi niso vedno obveščeni o posameznih akcijah, ki na tem področju tečejo v federaciji, medtem ko znanstvene institucije zlasti pravna fakulteta Univerze v Ljubljani s svojimi inštituti s temi dogajanji ni povezana.
Odbor tudi meni, da se reforma pravosodja počasi odvija, zlasti v tistih
zadevah, ki so teoretično in praktično razčiščena. Tako npr. je očitno, da se
zavlačuje dokončna priprava in sprejem zakona o pravni pomoči, ki je bil že
večkrat pripravljen in glede katerega ni več bistvenih spornih vprašanj. Prav
v primerih urejanja pravne pomoči se opaža, kako koristno lahko služijo enotna
stališča, ki se izoblikujejo v republiki. V zvezi s tem je namreč že v letu 1964
Organizacijsko-politični zbor sprejel stališča o pravni pomoči. Podobno je z
vprašanjem poravnalnih svetov. Tudi o tem je začasni odbor razpravljal, najprej o tezah in nato o predlogu ter ta predlog službi federaciji kot osnova pri
pripravi predloga splošnega zakona o poravnalnih svetih.
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Glede na vse te ugotovitve je odbor mnenja, da predlaga Organizacijskopolitičnemu zboru, da Informacijo o nekaterih aktualnih vprašanjih pravosodja sprejme ter da v Skupščini zagotovi trajno spremljanje celotnega področja pravosodja. Strokovne komisije pri republiškem sekretariatu za pravosodje in občo upravo pa naj v skladu s svojimi programi proučujejo posamezna
vprašanja ter do njih pripravljajo stališča tako iz strokovnega kot sistemskega
aspekta. V delu skupščinskega telesa, kot tudi v delu strokovnih komisij pa
je treba zagotoviti sodelovanje delavcev iz neposredne prakse in iz strokovnih
ter znanstvenih institucij.
Odbor je za svojega poročevalca določil podpredsednika odbora dr. Vaneka
Šiftarja.
Št.: 7-5/67
Ljubljana, 14. 4. 1967
POROČILO
h gradivu o problematiki financiranja nerentabilnih železniških prog
in o kritju izgub v letu 1966
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov
OPZ je na seji dne 13. aprila 1967 razpravljal o problematiki financiranja nerentabilnih železniških prog in o kritju izgub v letu 1966. Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije je poslal v obravnavo Informacijo o nerentabilnih progah v SR
Sloveniji, ki jo je pripravil republiški sekretariat za gospodarstvo; poročilo o
oceni predloga ZŽTP za nadomestilo primanjkljaja, ki je nastal v letu 1966 pri
prevozu blaga na nerentabilnih progah, ki ga je pripravila strokovna komisija
za analizo nerentabilnih železniških prog republiškega sekretariata za gospodarstvo; informacijo v zvezi z vprašanjem pokrivanja izgub železniškim transportnim podjetjem za nerentabilne proge, ki jo je pripravil sekretariat Izvršnega sveta za zakonodajo; prepis predloga Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije Zveznemu izvršnemu svetu za avtentično tolmačenje četrtega odstavka
23. člena zakona o organizaciji jugoslovanskih železnic.
Izvršni svet predlaga Organizacijsko-političnemu zboru Skupščine SR Slovenije, da se obravnava o vprašanju regresov za nerentabilne proge odloži
vse dotlej, dokler ne bo dospelo avtentično tolmačenje Zvezne skupščine k zakonu o organizaciji jugoslovanskih železnic.
Odbor je ugotovil, da je Organizacijsko-politični zbor na svoji seji dne
23. februarja 1967 ob razpravi o republiškem proračunu za leto 1967 na predlog predstavnika Izvršnega sveta sprejel sklep, da naj Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije za prvo prihodnjo sejo zbora predloži poročilo o problematiki
regresiranja obratovanja nerentabilnih prog Združenega železniško transportnega podjetja v Ljubljani in predlog za rešitev plačila obvez, ki so nastala
zaradi obratovanja nerentabilnih prog v letu 1966.
Po splošni razpravi o predloženem gradivu je odbor ugotovil, da bi bilo
ustrezneje, da o problematiki financiranja nerentabilnih železniških prog
razpravlja Gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije sam ah pa skupaj z Republiškim zborom. Odbor meni, da je potrebno pri obravnavi tega vprašanja
zajeti vse elemente, ki so pomembni za gospodarski razvoj posameznega področja, ki ga povezuje določena železniška proga. Pri tem se bo treba tudi odločiti
ali naj se pokrivajo nerentabilne proge ali pa primanjkljaj, ki v poslovanju
Združenega železniško transportnega podjetja lahko nastaja zaradi nerentabilnih
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prog v celotnem njegovem poslovanju. Pri tem je vsekakor pomembno, da
se izda avtentično tolmačenje o tem, kako je treba razumeti določbo četrtega
odstavka 23. člena zakona o organizaciji jugoslovanskih železnic.
Odbor pa meni, da predloženo gradivo predvsem informacija republiškega
sekretariata za gospodarstvo, kakor tudi poročilo strokovne komisije za analizo
nerentabilnih železniških prog dovolj utemeljeno izpričuje obvezo Socialistične
republike Slovenije za kritje primanjkljaja, ki je nastal na posameznih nerentabilnih progah v letu 1966 in ta po izračunu posebne strokovne komisije
znaša 341 milijonov starih dinarjev.
Odbor predlaga Organizacij sko-političnemu zboru, da sprejme sklep, s katerim predlaga Gospodarskemu in Republiškemu zboru, da proučita vprašanje
financiranja nerentabilnih železniških prog ter ju opozori na stališča republiškega sekretariata za gospodarstvo, glede katerih Organizacijsko-politični zbor
meni, da predstavlja realna izhodišča pri reševanju navedenega vprašanja.
Odbor pa glede izgub, ki so nastale v letu 1966 meni, da obstoji obveza
republike o kritju teh izgub in zato predlaga, da Organizacijsko-politični zbor
sprejme sklep, s katerim priporoči Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije,
da ob pomanjkanju proračunskih sredstev v letu 1967 premosti nastalo situacijo
z najetjem ustreznega posojila pri banki.
Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Franca Svetino.
Št.: 402-101/67
Ljubljana, 13. 4. 1967
PREDLOG SKLEPA
o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega sodišča
v Murski Soboti
Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične
republike Slovenije ter v zvezi s 17. členom zakona o sodiščih splošne pristojnosti (Uradni list SRS, št. 20-220/65) je Republiški zbor Skupščine SR Slovenije
na seji dne 20. aprila 1967 sprejel
SKLEP
o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega sodišča
v Murski Soboti
I.
Okrožno sodišče v Murski Soboti ima 120 sodnikov porotnikov.
II.
1.
2.
3.
4.
5.

Za sodnike porotnike se izvolijo:
Geza Albert, zasebni kmetovalec, Berkovci 11;
Marica Antolin, učiteljica, Osnovna šola Velika Polana;
Vladimir Babič, obrtnik-mlinar, Veržej 130;
Marija Balog, upokojenka, Murska Sobota, Miklošičeva 7;
Majda Beer, medicinska sestra, Sola za zdravstvene delavce, Murska
Sobota;
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6. Milan Benkič, farmacevt-šef kliničnega laboratorija, Zdravstveni dom,
Murska. Sobota;
7. Feliks Bolkovič, traktorist, Kmetijski, kombinat Gornja Radgona, obrat
Videm ob Sčavnici;
8. Andrej Cigut, zasebni kmetovalec, Bratonci 31;
9. Franc Cimerman, zasebni kmetovalec, Pristava 13;
10. Franc Čagran, sekretar, splošno gradbeno podjetje »Pomurje«, Murska
Sobota;
11. Marija Ceh, gospodinja, Zepovci 16;
12. Avgust Cernela, traktorist, KIK »Pomurka« Murska Sobota, obrat za kooperacijo, DE Bogojina;
13. Karel Cerpnjak, . kmetijski tehnik, kmetijska zadruga »Lendavski dol«
Cankova, delovišče Pertoča;
14. Daniel Curič, gradbeni referent, industrija nafte »Nafta«, Lendava;
15. Dušan Deškovič, referent za upravno-pravne zadeve, »Tehnostroj« Ljutomer;
16. Pavla Dominko, delavka, Industrija dežnikov in pletenin, Lendava;
17. Koloman Erbert, kmetijski delavec, Bodonci 7;
18. Jože Erjavec, referent za zemljiški kataster, Katastrski urad, Murska
Sobota;
19. Jože Erjavec, zasebni kmetovalec, Lipovci 61;
20. Franc Farič, sekretar, Vinogradniški živinorejski kombinat, Ljutomer;
21. Jože Feher, ravnatelj, Osnovna šola Genterovci;
22. Geza Fister, obratovodja mlina »Mlinopek«, Murska Sobota;
23. Anton Flegar, ravnatelj, Osnovna šola Kuzma;
24. Rudolf Gjergjek, direktor, Kmetijska zadruga, Grad;
25. Franc Gregor, kmetijski tehnik, KIK »Pomurka« Murska Sobota, obrat
za kooperacijo, DE Beltinci;
26. Ciril Grosičar, upokojenec, Slatina Radenci 17;
27. Ludvik Gumilar, trgovski poslovodja, trgovsko podjetje »Potrošnik«, poslovalnica »Tehnopromet«, Murska Sobota;
28. Štefan Hašaj, zasebni kmetovalec, Brezovci 76;
29. Marjeta Hojč, tkalka, Mariborska tekstilna tovarna, Maribor, obrat
Ljutomer;
30. Avgust Holsedl, zasebni kmetovalec, Kramarova. 8;
31. Gizela Horvat, učiteljica, Osnovna šola Lendava;
32. Ivan Horvat, knjigovodja, KIK »Pomurka« Murska Sobota, obrat za kooperacijo;
33. Ivan Horvat, zasebni kmetovalec, Moravci 54;
34. Jože Horvat, trgovski poslovodja, podjetja »Dinos«, Murska Sobota;
35. Jože Horvat, kmetijski tehnik, Kmetijska zadruga »Napredek« Prosenjakovci, DE Ratkovci;
36. Marija Horvat, učiteljica, Osnovna šola Moščanci;
37. Milan Horvat, učitelj, Osnovna šola Beltinci;
38. Jože Kamenšek, ravnatelj, Osnovna šola Bodonci;
39. Vera Kaučič, tkalka, Mariborska tovarna, Maribor, obrat Ljutomer;
40. Aleksander Kerčmar, zasebni kmetovalec, Križevci 38;
41. Božidar Kert, profesor, Ekonomska srednja šola, Murska Sobota;
42. Lojka Kirič, vinogradniška delavka, Vinogradniško gospodarstvo Kapela;
43. Ludvik Klančar, upokojenec, Radenci 47 a;
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44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
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Jože Kocon, tajnik, Kmetijska zadruga Lendava;
Milan Kocuvan, upokojenec, Gornja Radgona, Maistrov trg 2;
Janez Kočar, upokojenec, Tešanovci 8;
Drago Kolmanič, trgovski poslovodja, Trgovsko podjetje »Potrošnik«,
Murska Sobota;
Jožef Kolmanko, zasebni kmetovalec, Večeslavci 37;
Kristina Kološa, medicinska sestra, Zdravstveni dom Murska Sobota;
Matija Koren, tajnik, Elektroindustrija in splošna montaža, Maribor, obrat
Lendava;
Anton Korošak, zasebni kmetovalec, Videm ob Sčavnici 2;
Peter Korpič, zasebni kmetovalec, Cepinci 147;
Alojz Kos, analitik, Splošno gradbeno podjetje »Pomurje«, Murska
Sobota;
Franc Kos, v. d. sekretarja, »Agroservis«, Murska Sobota;
Franc Koštric, kletar, KIK »Pomurka«, Murska Sobota, obrat za kmetijstvo Rakičan, PE Lendava;
Franc Kreft, zasebni kmetovalec, Krog 120;
Štefan Kuhar, zasebni kmetovalec, Tešanovci 83;
Martin Kurnik, delavec, Opekarna Gornja Radgona;
Tone Ladinek, ravnatelj, Dom počitka Rakičan;
Jožica Lang, učiteljica, Osnovna šola Rogašovci, oddelek Serdica;
Ernest Lanjšček, skladiščnik, Kmetijska zadruga »Napredek«, Prošenj akovci;
Janez Lazar, gradbeni delovodja, Splošno gradbeno podjetje »Pomurje«,
Murska Sobota;
Marija Lebar, gospodinja, Murska Sobota, Vrtna ul. 4;
Mirko Lebarič, tajnik, Občinski sindikalni svet Ljutomer;
Vera Likar, referent za proračun, Skupščina občine Lendava;
Franc Magaši, ravnatelj, Osnovna šola Bogojina;
Drago Mastinšek, elektrotehnik, Elektro Maribor-okolica, obrat Gornja
Radgona;
Truda Meglic, učiteljica, Posebna šola Gornja Radgona;
Štefan Mesarič, "upokojenec, Bratonci 85;
Franc Mulec, zasebni kmetovalec, Šratovci 20;
Franc Nagy, zasebni kmetovalec, Dobrovnik 10;
Ludvik Nemec, učitelj, Osnovna šola Markovci;
Štefan Nemec, zasebni kmetovalec, Turnišče 218;
Viktor Novosel, vodja enote, Obrtno komunalno podjetje Lendava;
Franc Obal, zastopnik, Zavarovalnica Murska Sobota;
Jože Osterc, agronom, Kmetijska zadruga Križevci pri Ljutomeru;
Franc Pal, vodja splošnega sektorja, Industrija nafte »Nafta«, Lendava;
Karel Peček, mlekar, KIK, »Pomurka« Murska Sobota, obrat Tovarna
mlečnega prahu;
Martin Pelcl, strojnik, Kmetijski kombinat Gornja Radgona, obrat Janžev vrh;
Jolanka Peterka, preddelavka, Tovarna perila »Mura«, Murska Sobota;
Štefan Podlesek, zasebni kmetovalec, Predanovci 19;
Jožef Pojbič, direktor KIK. »Pomurka« Murska Sobota, obrat za gozdno
in lesno predelavo;

528
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
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Jože Poštrak, ekonomist, »Elrad«, Gornja Radgona;
Marjeta Ramovič, knjigovodja, Industrija nafte »Nafta«, Lendava;
Teodor Ratkai, Andrejci 60;
Ignac Ritlop, kmetijski tehnik, KIK »Pomurka« Murska Sobota, obrat za
kooperacijo, DE Beltinci;
Irena Serec, trgovska pomočnica, Trgovsko podjetje »Merkur« Murska
Sobota, poslovalnica »Samopostrežba«;
Bela Sever, tajnik, Pomurska turistična zveza Murska Sobota;
Alojz Šolar, zasebni kmetovalec, Doljni Slaveči, 63;
Janez Sreš, socialni delavec, Vzgajališče Veržej;
Edvard Stojko, predmetni učitelj, Gimnazija Murska Sobota;
Ivan Stojko, zasebni kmetovalec, .Veščica pri Ljutomeru 15;
Alojz Sukič, delovni inšpektor, Skupščina občine Murska Sobota;
Marica Salamon, zasebna kmetovalka, Rogašovci 82;
Anton Sandor, delavec, KIK »Pomurka« Murska Sobota, obrat Tovarna
mesnih izdelkov;
Franc Sauprl, kmetijski tehnik, Vinogradniško živinorejski kombinat
Ljutomer;
Rudolf Savel, skladiščnik, KIK »Pomurka« Murska Sobota, DE Martjanci;
Jože Simonka, vodja faze, Industrija dežnikov in pletenin Lendava;
Janez Šinkec, šef krajevnega urada, Skupščina občine Murska Sobota,
Krajevni urad Rogašovci;
Jože Škrlec, prometni referent, »Mlekopromet« Ljutomer;
Alojz Špindler, komercialist, »Tehnostroj« Ljutomer;
Jože Ternar, urednik, »Pomuska založba« Murska Sobota;
Ivan Topolinjak, traktorist, Kmetijski kombinat Gornja Radgona;
Ilija Torbica, referent, Skupščina občine Murska Sobota;
Jože Tratnjek, zasebni kmetovalec, Lipovci 107;
Katarina Torok, šivilja, Industrija dežnikov in pletenin Lendava:
Anton Utroša, upokojenec, Crenšovci 128;
Geza Vida, kmetijski tehnik, Kmetijska zadruga »Napredek«, Prosenjakovci;
Ivanka Vidic, skladiščnik, Mariborska tekstilna tovarna, Maribor, obrat
Ljutomer;
Marija Vild, socialna delavka, Tovarna perila »Mura«, Murska Sobota;
Manca Vodenik, blagajničarka, Skupščina občine Gornja Radgona;
Karel Vučko, kolar, Komunalno podjetje Murska Sobota;
Jolanka Zadravec, zasebna kmetovalka, Selo 64;
Katarina Zelko, šivilja, Industrija dežnikov in pletenin Lendava;
Franc Zmazek, zasebni kmetovalec, Gajševci 14;
Darinka Zoreč, vodja pravne službe, Pomurska kreditna banka Murska
Sobota;
Renata Zupančič, likvidator osebnih dohodkov, Splošna bolnica Murska
Sobota;
Alojz Zerdin, zasebni kmetovalec, Lipa 160;
Koloman Zilavec, ekonomist, Pomurska kreditna banka Murska Sobota;
Oto Zunec, predmetni učitelj, Osnovna šola »Ivana Cankarja«, Ljutomer.

Št.: 111-12/67
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OBRAZLOŽITEV
Sodnikom porotnikom okrožnega sodišča v Murski Soboti je potekla mandatna doba 30. 3. 1967.
Skupščina bivšega okraja Maribor je v letu 1965 izvolila skupno 149 sodnikov porotnikov. Glede na zmanjšanje pristojnosti okrožnega sodišča zadostuje po mnenju predsednika okrožnega sodišča v Murski Soboti 120 sodnikov
porotnikov za nemoteno delo sodišča.
Predlog kandidatov je sestavljen na podlagi predlogov občinskih odborov
SZDL, deloma pa tudi od delavskih svetov v gospodarskih organizacijah. Pred
sestavo predloga so bile obširne razprave o profilu in strukturi kandidatov za
sodnike porotnike na terenu samem. Struktura predlaganih kandidatov je
naslednja:
Po zaposlitvi: 22 iz industrije in rudarstva, 21 iz kmetijstva in gozdarstva,
4 iz trgovine in gostinstva, 3 iz gradbeništva, 4 iz obrti, 17 iz prosvete in kulture, 17 iz družbenih služb, 23 zasebnih kmetovalec in 9 ostalih.
Po starosti 2 do 20 let, 27 od 20 do 30 let, 39 od 30 do 40 let, 32 od 40 do
50 let, 20 nad 50 let.
Med predlaganimi kandidati za sodnike porotnike je 10 kandidatov madžarske narodnosti.
Od skupnega števila 120 kandidatov za sodnike je 27 žensk.
VOLITVE, RAZREŠITVE IN IMENOVANJA
ki jih je opravil republiški zbor Skupščine SR Slovenije s svojimi sklepi
na seji dne 20. aprila 1967
Razrešijo se:
1. kot člani republiške volilne komisije za volitve poslancev Skupščine
SR Slovenije:
Ivan Repinc, predsednik okrožnega sodišča Kranj,
dr. Majda S trobi, izredni profesor pravne fakultete v Ljubljani, in
dr. Ernest P etri č, docent Visoke šole za politične vede v Ljubljani.
Imenujejo se:
1. v republiško volilno komisijo za volitve poslancev Skupščine SR Slovenije:
dr. Jože Zabkar, predsednik okrožnega sodišča Koper,
Traudi Klad ivar, strokovni sodelavec — pravnik, Mestni sindikalni
svet, Ljubljana, in
Silvo S i vi c, direktor, Višja upravna šola v Ljubljani.
2. V upravni odbor cestnega sklada SR Slovenije:
za dobo štirih let
za predsednika:
Alojz 2 o k a 1 j , dosedanji predsednik upravnega odbora cestnega sklada
SR Slovenije;
34»
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za člane:
Janez Bukovec, višji predavatelj, ekonomska fakulteta, Ljubljana,
Alojz Briški, namestnik republiškega sekretarja za notranje zadeve,
Tone Dobrajc, podpredsednik, skupščina občine Maribor,
Stane Gorjanc, direktor tovornega prometa, Interevropa, Koper,
inž. Lado Kotnik, tehnični direktor, cestno podjete Novo mesto,
Janez Lanščak, predsednik, skupščina občine Murska Sobota,
Danijel L ep in, glavni republiški prometni inšpektor, republiški sekretariat za gospodarstvo,
Ivan Markovčič, v. d. direktorja, cestno podjetje Nova Gorica,
Viktor Zupančič, poslanec Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije;
za dobo dveh let
za člane:
Franc Baje, direktor, avtobusno podjetje »Izletnik«, Celje,
inž. Lojze Blenkuš, samostojni svetnik za gradbene zadeve, republiški
sekretariat za urbanizem,
inž. Rudolf Cimolini, direktor Skupnosti cestnih podjetij SR Slovenije,
dr. Danilo D o u g a n , predsednik, Turistična zveza Slovenije,
Lado Koši ček, sekretar, Avto-moto zveza Slovenije,
Anton Mravljak, direktor, cestno podjetje, Maribor,
Rajko Novak, pomočnik direktorja, trgovsko podjetje »Petrol«, Ljubljana,
ing. Ivo Pinterič, direktor, »Cementarna«, Trbovlje,
Drago V on čin a, vodja splošne službe, Rudnik svinca in topilnica,
Mežica,
Franc Vrečar, direktor tovornega prometa, Ljubljana-transport.
3. V iniciativni odbor za konstituiranje republiške izobraževalne skupnosti
se imenujejo:
za predsednika:
Rudi Cačinovič, član izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije,
za tajnika:
Mirko T u š e k , predsednik sklada SR Slovenije za šolstvo,
za člane:
Geza C a h u k , podpredsednik republiškega odbora sindikata družbenih
služb Slovenije,
Marjan Javornik, predsednik komisije za politično in idejno delo pri
glavnem odboru SDZL Slovenije,
Boris L i p u ž i č , namestnik republiškega sekretarja za prosveto in
kulturo,
Bogomir L u ž n i k , direktor Zavoda za šolstvo SR Slovenije.
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